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  .در ابتدا، خدا آسمانها و زمين را آفريد 1
 . و زمين تهي و باير بود و تاريكي بر روي لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت2
  .و روشنايي شد. روشنايي بشود:  و خدا گفت3
  . و خدا روشنايي را ديد كه نيكوست و خدا روشنايي را از تاريكي جدا ساخت4
 .و شام بود و صبح بود، روزي اول. نايي را روز ناميد و تاريكي را شب ناميد و خدا روش5
  .فلكي باشد در ميان آبها و آبها را از آبها جدا كند:  و خدا گفت6
  .و چنين شد.  و خدا فلك را بساخت و آبهاي زير فلك را از آبهاي باالي فلك جدا كرد7
 .روزي دوم  بود، و شام بود و صبح.  و خدا فلك را آسمان ناميد8
  .و چنين شد. آبهاي زير آسمان در يكجا جمع شود و خشكي ظاهر گردد:  و خدا گفت9
  .و خدا ديد كه نيكوست.  و خدا خشكي را زمين ناميد و اجتماع آبها را دريا ناميد10
و چنين . ميوه آورد كه تخمش در آن باشد، بر روي زمينعلفي كه تخم بياورد و درخت ميوه اي كه موافق جنس خود  زمين نباتات بروياند، :  و خدا گفت11

  .شد
  .و خدا ديد كه نيكوست. موافق جنس خود باشد  و زمين نباتات را رويانيد، علفي كه موافق جنس خود تخم آورد و درخت ميوه داري كه تخمش در آن، 12
 . و شام بود و صبح بود، روزي سوم13
  .اشند تا روز را از شب جدا كنند و براي آيات و زمانها و روزها و سالها باشندنيرها در فلك آسمان ب:  و خدا گفت14
 .و چنين شد» . و نيرها در فلك آسمان باشند تا بر زمين روشنايي دهند15
  .و ستارگان را نير اعظم را براي سلطنت روز و نير اصغر را براي سلطنت شب،   و خدا دو نير بزرگ ساخت، 16
  در فلك آسمان گذاشت تا بر زمين روشنايي دهند، وخدا آنها را 17
  . و خدا ديد كه نيكوست.  و تا سلطنت نمايند بر روز و بر شب، و روشنايي را از تاريكي جدا كنند18 
 . و شام بود و صبح بود، روزي چهارم19
  .واز كنندآبها به انبوه جانوران پر شود و پرندگان باالي زمين بر روي فلك آسمان پر:  و خدا گفت20
و خدا ديد كه .  و همة پرندگان بالدار را به اجناس آنها  پس خدا نهنگان بزرگ آفريد و همة جانداران خزنده را، كه آبها از آنها موافق اجناس آنها پر شد،21

  .نيكوست
  .مين كثير بشوندو پرندگان در ز بارور و كثير شويد وآبهاي دريا را پر سازيد، «:  و خدا آنها را بركت داده، گفت22
 . روزي پنجم  و شام بود و صبح بود،23
  .و چنين شد.  بهايم و حشرات و حيوانات زمين و اجناس آنها زمين، جانوران را موافق اجناس آنها بيرون آورد،:  و خدا گفت24
 .و خدا ديد كه نيكوست. ا به اجناس آنها پس خدا حيوانات زمين را به اجناس آنها بساخت و بهايم را به اجناس آنها و همة حشرات زمين ر25
آدم را بصورت ما و موافق شبيه ما بسازيم تا بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و بهايم و بر تمامي زمين و همة حشراتي كه بر زمين مي :  و خدا گفت26

 .خزند، حكومت نمايد
 .ن را نر و ماده آفريدايشا. او را بصورت خدا آفريد.  پس خدا آدم را بصورت خود آفريد27
بارور و كثير شويد و زمين را پر سازيد و در آن تسلط نماييد، و بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و :  و خدا ايشان را بركت داد و خدا بديشان گفت28

  .همة حيواناتي كه بر زمين مي خزند، حكومت كنيد
به شما دادم تا براي  تمام زمين است و همة درختهايي كه در آنها ميوة درخت تخم دار است، همانا همة علف هاي تخم داري كه بر روي :  و خدا گفت29

  .شما خوراك باشد
 . و چنين شد.  و به همة حيوانات زمين و همة پرندگان آسمان و به همة حشرات زمين كه در آنها حيات است، هر علف سبز را براي خوراك دادم30

 . و شام بود و صبح بود، روز ششم. يد و همانا بسيار نيكو بود و خدا هر چه ساخته بود، د31
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 . و آسمانها و زمين و همة لشكر آنها تمام شد1
  .و در روز هفتم از همة كار خود كه ساخته بود، آرامي گرفت.  خدا از همة كار خود كه ساخته بود، فارغ شد  و در روز هفتم،2
 . از همة كار خود كه خدا آفريد و ساخت ن را تقديس نمود، زيرا كه در آن آرام گرفت،  پس خدا روز هفتم را مبارك خواند و آ3

  . خدا، زمين و آسمانها را بساخت  اين است پيدايش آسمانها و زمين در حين آفرينش آنها در روزي كه يهوه،4
اوند خدا باران بر زمين نبارانيده بود و آدمي نبود كه كار زمين را  زيرا خد  و هيچ نهال صحرا هنوز در زمين نبود و هيچ علف صحرا هنوز نروييده بود،5

  . بكند
1 . و مه از زمين برآمده، تمام روي زمين را سيراب مي كرد6



  . خداوند خدا پس آدم را از خاك زمين بسرشت و در بيني وي روح حيات دميد، و آدم نَفْس زنده شد7
  . در آنجا گذاشت  نمود و آن آدم را كه سرشته بود، و خداوند خدا باغي درعدن بطرف مشرق غَرس8
  . و خداوند خدا هر درخت خوشنما و خوش خوراك را از زمين رويانيد، و درخت حيات را در وسط باغ و درخت معرفت نيك و بد را9
 .  و نهري از عدن بيرون آمد تا باغ را سيراب كند، و از آنجا منقسم گشته، چهار شعبه شد10

  .ل فيشون است كه تمام زمين حويله را كه در آنجا طالست، احاطه مي كند نام او11
  . و طالي آن زمين نيكوست و در آنجا مرواريد و سنگ جزَع است12
  .  و نام نهر دوم جيحون كه تمام زمين كوش را احاطه مي كند13
 .و نهر چهارم فرات.  و نام نهر سوم حدقل كه بطرف شرقي آشور جاري است14
  . پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا كار آن را بكند و آن را محافظت نمايد15
  از همة درختان باغ بي ممانعت بخور،:  و خداوند خدا آدم را امر فرموده، گفت16
  .زيرا روزي كه از آن خوردي، هر آينه خواهي مرد  اما از درخت معرفت نيك و بد زنهار نخوري، 17
  .پس برايش معاوني موافق وي بسازم. خوب نيست كه آدم تنها باشد«:  و خداوند خدا گفت18
 و خداوند خدا هر حيوان صحرا و هر پرندة آسمان را از زمين سرشت و نزد آدم آورد تا ببيند كه چه نام خواهد نهاد و آنچه آدم هر ذي حيات را 19

 .همان نام او شد خواند، 
 . ليكن براي آدم معاوني موافق وي يافت نشد.  و پرندگان آسمان و همة حيوانات صحرا را نام نهاد پس آدم همة بهايم20

  .خوابي گران بر آدم مستولي گردانيد تا بخفت، و يكي از دنده هايش را گرفت و گوشت در جايش پر كرد  و خداوند خدا، 21
  . كرد و وي را به نزد آدم آورد زني بنا  و خداوند خدا آن دنده را كه از آدم گرفته بود،22
  . ناميده شود زيرا كه از انسان گرفته شد»نسا«همانا اينست استخواني از استخوانهايم و گوشتي از گوشتم، از اين سبب :  و آدم گفت23
  .با زن خويش خواهد پيوست ويك تن خواهند بود  از اين سبب مرد پدر و مادر خود را ترك كرده، 24
 . هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند و آدم و زنش25
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   درختان باغ نخوريد؟ آيا خدا حقيقتاً گفته است كه از همة: و به زن گفت.  و مار از همة حيوانات صحرا كه خداوند خدا ساخته بود، هشيارتر بود1 
  از ميوة درختان باغ مي خوريم،:  زن به مار گفت2
  .مبادا بميريد است، خدا گفت از آن مخوريد و آن را لمس مكنيد ،  لكن از ميوة درختي كه در وسط باغ 3 
   هر آينه نخواهيد مرد،:  مار به زن گفت4
  . بلكه خدا مي داند در روزي كه از آن بخوريد، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نيك و بد خواهيد بود5
 و درختي دلپذير و دانش افزا، پس از ميوه اش گرفته، بخورد و به شوهر خود نيز  و چون زن ديد كه آن درخت براي خوراك نيكوست و بنظر خوشنما6

  . داد و او خورد
 .     سترها براي خويشتن ساختند پس برگهاي انجير به هم دوخته، .  آنگاه چشمان هر دوِ ايشان باز شد و فهميدند كه عريانند7

سيم نهار در باغ مي خراميد، و آدم و زنش خويشتن را از حضور خداوند خدا در ميان درختان باغ  و آواز خداوند خدا را شنيدند كه در هنگام وزيدن ن8
  .پنهان كردند

  كجا هستي؟:  و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت9
  .پس خود را پنهان كردم.  زيرا كه عريانم  ترسان گشتم، چون آوازت را در باغ شنيدم،:  گفت10
   خوردي؟  آيا از آن درختي كه تو را قدغن كردم كه از آن نخوري، اهانيد كه عرياني؟كه تو را آگ:  گفت11
  . درخت به من داد كه خوردم اين زني كه قرين من ساختي، وي از ميوة:  آدم گفت12
  .مار مرا اغوا نمود كه خوردم:  زن گفت  اين چه كار است كه كردي؟  پس خداوند خدا به زن گفت،13
بر شكمت راه خواهي رفت و تمام ايام ! چونكه اين كار كردي، از جميع بهايم و از همة حيوانات صحرا ملعون تر هستي: خدا به مار گفت پس خداوند 14

  .عمرت خاك خواهي خورد
  .هي كوبيد و در ميان ذُريت تو و ذريت وي مي گذارم؛ او سر تو را خواهد كوبيد و تو پاشنة وي را خوا  و عداوت در ميان تو و زن،15
 اَلَم و حمل تو را بسيار افزون گردانم؛ با الم فرزندان خواهي زاييد و اشتياق تو به شوهرت خواهد بود :  و به زن گفت16

  .و او بر تو حكمراني خواهد كرد
م ايام عمرت از آن با رنج خواهي گفتم از آن نخوري، پس تما چونكه سخن زوجه ات را شنيدي و از آن درخت خوردي كه امر فرموده، :  و به آدم گفت17

  .خورد
   خار و خس نيز برايت خواهد رويانيد و سبزه هاي صحرا را خواهي خورد،18
 .  و به عرق پيشاني ات نان خواهي خورد تا حيني كه به خاك راجع گردي، كه از آن گرفته شدي زيرا كه تو خاك هستي و به خاك خواهي برگشت19

  . زيرا كه او مادر جميع زندگان است ام نهاد،  و آدم زن خود را حوا ن20
  . و خداوند خدا رختها براي آدم و زنش از پوست بساخت و ايشان را پوشانيد21
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اينك مبادا دست خود را دراز كند و از درخت حيات نيز گرفته .  كه عارف نيك و بد گرديده همانا انسان مثل يكي از ما شده است،:  و خداوند خدا گفت22
  . و تا به ابد زنده ماند رد،بخو

  . عدن بيرون كرد تا كار زميني را كه از آن گرفته شده بود، بكند  او را از باغ  پس خداوند خدا،23
 پس آدم را بيرون كرد و به طرف شرقي باغ عدن، كروبيان را  مسكن داد و شمشير آتشباري را كه به هر سو گردش مي كرد تا طريق درخت حيات را 24

 .فظت كندمحا
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  .مردي از يهوه حاصل نمودم:  و آدم، زن خود حوا را بشناخت و او حامله شده، قائن را زاييد و گفت1
  .و هابيل گله بان بود، و قائن كاركُن زمين بود.  و بار ديگر برادر او هابيل را زاييد2
  .اند آورد واقع شد كه قائن هديه اي از محصول زمين براي خدو  و بعد از مرور ايام،3
  و خداوند هابيل و هدية او را منظور داشت، .  و هابيل نيز از نخست زادگان گلة خويش و پيه آنها هديه اي آورد4
  . سر خود را بزير افكند پس خشم قائن به شدت افروخته شده،. او را منظور نداشت  اما قائن و هدية5
  سر خود را بزير افكندي؟چرا خشمناك شدي؟ و چرا :  آنگاه خداوند به قائن گفت6
 . اگر نيكويي مي كردي، آيا مقبول نمي شدي؟ و اگر نيكويي نكردي، گناه بر در، در كمين است و اشتياق تو دارد، اما تو بر وي مسلط شوي7
  .تو واقع شد چون در صحرا بودند، قائن بر برادر خود هابيل برخاسته، او را كش.  و قائن با برادر خود هابيل سخن گفت8
  نمي دانم، مگر پاسبان برادرم هستم؟: برادرت هابيل كجاست؟ گفت:  پس خداوند به قائن گفت9
  !چه كرده اي؟ خون برادرت از زمين نزد من فرياد بر مي آورد:  گفت10
  . و اكنون تو ملعون هستي از زميني كه دهان خود را باز كرد تا خون برادرت را از دستت فرو برد11
  .و پريشان و آواره در جهان خواهي بود. زمين كني، همانا قوت خود را ديگر به توندهد هر گاه كار 12
  .عقوبتم از تحملم زياده است:  قائن به خداوند گفت13
مرا يابد، و پريشان و آواره در جهان خواهم بود و واقع مي شود هر كه .  اينك مرا امروز بر روي زمين مطرود ساختي، و از روي تو پنهان خواهم بود14

  .مرا خواهد كشت
  . و خداوند به قائن نشاني اي داد كه هر كه او را يابد، وي را نكشد. پس هر كه قائن را بكشد، هفت چندان انتقام گرفته شود:  خداوند به وي گفت15
  . ساكن شد  پس قائن از حضور خداوند بيرون رفت در زمين نود، بطرف شرقي عدن،  16
 .و شهري بنا مي كرد، و آن شهر را به اسم پسر خود، خنوخ نام نهاد. پس حامله شده، خنوخ را زاييد. را شناخت و قائن زوجة خود 17
  .  و براي خنوخ عيراد متولد شد، و عيراد، محويائيل را آورد، و محويائيل، متُوشائيل را آورد، و متوشائيل، لَمك را آورد18
  . يكي را عاده نام بود و ديگري را ظلَّه و لَمك، دو زن براي خود گرفت،19
  .وي پدر خيمه نشينان و صاحبان مواشي بود.  و عاده، يابال را زاييد20
  .  نوازندگان بربط و ني بود وي پدر همة.  و نام برادرش يوبال بود21
  .عمه بودو خواهر توبل قائن، ن.  و ظلَّه نيز توبل قائن را زاييد، كه صانع هر آلت مس و آهن بود22
زيرا مردي را كشتم بسبب جراحت خود، و جواني را !  سخن مرا گوش گيريد اي زنان لَمك،! اي عاده و ظله، قول مرا بشنويد:  و لَمك به زنان خود گفت23

  . بسبب ضرب خويش
  .هفتاد و هفت چندان  اگر براي قائن هفت چندان انتقام گرفته شود، هر آينه براي لَمك، 24
خدا نسلي ديگر به من قرار داد، به عوض هابيل كه قائن او را «: دم بار ديگر زن خود را شناخت، و او پسري بزاد و او را شيث نام نهاد، زيرا گفت پس آ25

  .كشت
 .در آنوقت به خواندن اسم يهوه شروع كردند.  و براي شيث نيز پسري متولد شد و او را اَنوش ناميد26
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   آدم در روزي كه خدا آدم را آفريد به شبيه خدا او را ساخت،اين است كتاب پيدايش 1
 .نهاد، در روز آفرينش ايشان» آدم«و ايشان را بركت داد و ايشان را .  نر و ماده ايشان را آفريد2 
  . و آدم صدوسي سال بزيست، پس پسري به شبيه و بصورت خود آورد، و او را شيث ناميد3
  . هشتصد سال بود، و پسران و دختران آورد ث، و ايام آدم بعد از آوردن شي4
  . نهصد و سي سال بود كه مرد  پس تمام ايام آدم كه زيست، 5
  . و اَنوش را آورد  و شيث صد و پنج  سال بزيست، 6
  .  و شيث بعد از آوردن اَنوش، هشتصد و هفت سال بزيست و پسران و دختران آورد7
  . بود كه مرد و جملة ايام شيث، نهصد و دوازده سال8
  . و قينان را آورد  و اَنوش نود سال بزيست،9
  . هشتصد و پانزده سال زندگاني كرد و پسران و دختران آورد  و اَنوش بعد از آوردن قينان،10
  .  پس جملة ايام اَنوش نهصد و پنج سال بود كه مرد11
3  .و قينان  هفتاد سال بزيست، ومهلَلْئيل را آورد12



  . هشتصد و چهل سال زندگاني كرد و پسران و دختران آورد  از آوردن مهلَلْئيل، و قينان بعد13
  .  و تمامي ايام قينان، نهصد و ده سال بود كه مرد14
  . و يارِد را آورد  و مهلَلْئيل، شصت و پنج سال بزيست، 15
  . دختران آورد و مهلَلْئيل بعد از آوردن يارِد، هشتصد و سي سال زندگاني كرد و پسران و16
  .ايام مهلَلْئيل، هشتصد و نود و پنج سال بود كه مرد  پس همة 17
  . و يارِد صد و شصت و دو سال بزيست، و خنوخ را آورد18
  . و يارِد بعد از آوردن خَنوخ، هشتصد سال زندگاني كرد و پسران و دختران آورد19
  . رد و تمامي ايام يارِد، نهصد و شصت و دو سال بود كه م20
  . و خنوخ شصت و پنج سال بزيست، و متوشالَح را آورد21
  . و خنوخ بعد از آوردن متوشالح، سيصد سال با خدا راه مي رفت و پسران و دختران آورد22
  .     و همة ايام خنوخ، سيصد و شصت و پنج سال بود23
  . و خنوخ با خدا راه مي رفت و ناياب شد، زيرا خدا او را برگرفت24
  . متوشالح صد و هشتاد و هفت سال بزيست، و لَمك را آورد و25
  .  هفتصد و هشتاد و دو سال زندگاني كرد و پسران و دختران آورد  و متوشالح بعد از آوردن لَمك،26
  . نهصد و شصت و نه سال بود كه مرد  ايام متوشالح،   پس جملة27
  . و لَمك صد و هشتاد و دو سال بزيست، و پسري آورد28
  .اين ما را تسلي خواهد داد از اعمال ما و از محنت دستهاي ما از زميني كه خداوند آن را ملعون كرد:  و وي را نوح نام نهاده گفت29
  . و لَمك بعد از آوردن نوح، پانصد و نود و پنج سال زندگاني كرد و پسران و رختران آورد30
 . ال بود كه مرد هفتصد و هفتاد و هفت س  پس تمام ايام لَمك،31

 . و نوح پانصد ساله بود، پس نوح سام و حام و يافث را آورد32
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   و واقع شد كه چون آدميان شروع كردند به زياد شدن بر روي زمين و دختران براي ايشان متولد گرديدند، 1
  .براي خويشتن مي گرفتند پسران خدا دختران آدميان را ديدند كه نيكو منظرند، و از هر كدام كه خواستند، زنان 2
  .ليكن ايام وي صد و بيست سال خواهد بود. روح من در انسان دائماً داوري نخواهد كرد، زيرا كه او نيز بشر است:  و خداوند گفت3
ن اوالد زاييدند، ايشان جباراني و بعد از هنگامي كه پسران خدا به دختران آدميان در آمدند و آنها براي ايشا.  و در آن ايام مردان تنومند در زمين بودند4

  .بودند كه در زمان سلَف، مردان نامور شدند
  . و خداوند ديد كه شرارت انسان در زمين بسيار است، و هر تصور از خيالهاي دل وي دائماً محض شرارت است5
 . و خداوند پشيمان شد كه انسان را بر زمين ساخته بود، و در دل خود محزون گشت6
  .انسان را كه آفريده ام، از روي زمين محو سازم، انسان و بهايم و حشرات و پرندگان هوا را، چونكه متأسف شدم از ساختن ايشان: د گفت و خداون7
 . اما نوح در نظر خداوند التفات يافت8
  . و نوح با خدا راه مي رفت. نوح مردي عادل بود، و در عصر خود كامل.  اين است پيدايش نوح9
  .سام و حام و يافث: سه پسر آورد و نوح 10
  . و زمين نيز بنظر خدا فاسد گرديده و زمين از ظلم پر شده بود11
  . و خدا زمين را ديد كه اينك فاسد شده است، زيرا كه تمامي بشر راه خود را بر زمين فاسد كرده بودند12
و اينك من ايشان را با زمين هالك . مين بسبب ايشان پر از ظلم شده استانتهاي تمامي بشر به حضورم رسيده است، زيرا كه ز:  و خدا به نوح گفت13

  .خواهم ساخت
  . پس براي خود كشتي اي از چوب كوفر بساز، و حجرات در كشتي بنا كن و درون و بيرونش را به قير بيندا14
  .فاع آن سي ذراع و آن را بدين تركيب بساز كه طول كشتي سيصد ذراع  باشد، و عرضش پنجاه ذراع و ارت15
  .و درِ كشتي را در جنب آن بگذار، و طبقات تحتاني و وسطي و فوقاني بساز.  و روشني اي براي كشتي بساز و آن را به ذراعي از باال تمام كن16
 هر چه بر زمين است، خواهد و.  زيرا اينك من طوفان آب را بر زمين مي آورم تا هر جسدي را كه روح حيات در آن باشد، از زير آسمان هالك گردانم17

  . مرد
  . تو و پسرانت و زوجه ات و ازواج پسرانت با تو  و به كشتي درخواهي آمد،  لكن عهد خود را با تو استوار مي سازم18
  . و از جميع حيوانات، از هر ذي جسدي، جفتي از همه به كشتي در خواهي آورد، تا با خويشتن زنده نگاه داري، نر و ماده باشند19
  . حشرات زمين به اجناس آنها، دو دو از همه نزد تو آيند تا زنده نگاه داري  از پرندگان به اجناس آنها، و از بهايم به اجناس آنها، و از همة20
  . و از هر آذوقه اي كه خورده شود، بگير و نزد خود ذخيره نما تا براي تو و آنها خوراك باشد21
 .خدا او را امر فرمود، عمل نمود پس نوح چنين كرد و به هر چه 22
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  .تو و تمامي اهل خانه ات به كشتي در آييد، زيرا تو را در اين عصر به حضور خود عادل ديدم«: و خداوند به نوح گفت 1
4



   نر و ماده،  دو دو، هفت هفت، نر و ماده با خود بگير، و از بهايم ناپاك،  بهايم پاك،   و از همة2
  .ان نيز هفت هفت، نر و ماده را، تا نسلي بر روي تمام زمين نگاه داري و از پرندگان آسم3 
  . زيرا كه من بعد از هفت روز ديگر، چهل روز و چهل شب باران مي بارانم، و هر موجودي را كه ساخته ام، از روي زمين محو مي سازم4
  . پس نوح موافق آنچه خداوند او را امر فرموده بود، عمل نمود5
  .صد ساله بود، چون طوفان آب بر زمين آمد و نوح شش6
  . و نوح و پسرانش و زنش و زنان پسرانش با وي از آب طوفان به كشتي در آمدند7
   از بهايم پاك و از بهايم نا پاك، و از پرندگان و از همة حشرات زمين،8
  . دو دو، نر و ماده، نزد نوح به كشتي در آمدند، چنانكه خدا نوح را امر كرده بود9
 . و واقع شد بعد از هفت روز كه آب طوفان بر زمين آمد10
  .  و در سال ششصد از زندگاني نوح، در روز هفدهم از  ماه دوم، در همان روز جميع چشمه هاي لجة عظيم شكافته شد، و روزنهاي آسمان گشوده11
  . و باران، چهل روز و چهل شب بر روي زمين مي باريد12
  .پسرانش، سام و حام و يافث، و زوجة نوح و سه زوجة پسرانش، با ايشان داخل كشتي شدند در همان روز نوح و 13
بهايم به اجناس آنها، و همة حشراتي كه بر زمين مي خزند به اجناس آنها، و همة پرندگان به اجناس آنها،   ايشان و همة حيوانات به اجناس آنها، و همة 14

  .   همة بالداران
  . جسدي كه روح حيات دارد، نزد نوح به كشتي در آمدند دو دو از هر ذي15
 .و خداوند در را از عقب او بست.  و آنهايي كه آمدند نر و ماده از هر ذي جسد آمدند، چنانكه خدا وي را امر فرموده بود16
  . و طوفان چهل روز بر زمين مي آمد، و آب همي افزود و كشتي را برداشت كه از زمين بلند شد17
  . و كشتي بر سطح آب مي رفت آب غلبه يافته، بر زمين همي افزود،  و 18
  . كوههاي بلند كه زير تمامي آسمانها بود، مستور شد  و آب بر زمين زياد و زياد غلبه يافت، تا آنكه همة19
  .  پانزده ذراع باالتر، آب غلبه يافت و كوهها مستور گرديد20
  .د، از پرندگان و بهايم و حيوانات و كل حشرات خزندة بر زمين، و جميع آدميان، مردند و هر ذي جسدي كه بر زمين حركت مي كر21
  . هر كه دم روح حيات در بيني او بود، از هر كه در خشكي بود، مرد22
و نوح با آنچه همراه .  و خدا محو كرد هر موجودي را كه بر روي زمين بود، از آدميان و بهايم و حشرات و پرندگان آسمان، پس از زمين محو شدند23

  .وي در كشتي بود فقط باقي ماند
 .  و آب بر زمين صد و پنجاه روز غلبه مي يافت24
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  .و خدا بادي بر زمين وزانيد و آب ساكن گرديد.  حيوانات و همة بهايمي را كه با وي  در كشتي بودند، بياد آورد  و خدا نوح  و همة1
  .سته شد، و باران از آسمان باز ايستاد و چشمهاي لجه و روزنهاي آسمان ب2
    آب كم شد، و بعد از انقضاي صد و پنجاه روز،.  و آب رفته رفته از روي زمين برگشت3
 . و روز هفدهم از ماه هفتم، كشتي بر كوههاي آرارات قرار گرفت4
  .ها ظاهر گرديد قله هاي كوه  و در روز اول از ماه دهم،  و تا ماه دهم، آب رفته رفته كمتر مي شد،5
  .  باز كرد  موافق شد بعد از چهل روز كه نوح دريچة كشتي را كه ساخته بود،6
  .او بيرون رفته، در تردد مي بود تا آب از زمين خشك شد.  و زاغ را رها كرد7
  . پس كبوتر را از نزد خود رها كرد تا ببيند كه آيا آب از روي زمين كم شده است8
پس دست خود را دراز كرد و آن را گرفته . ي براي كف پاي خود نيافت، زيرا كه در تمام روي زمين بود، نزد وي به كشتي برگشت اما كبوتر چون نشيمن9

  .نزد خود به كشتي در آورد
  . باز كبوتررا از كشتي رها كرد  و هفت روز ديگر نيز درنگ كرده،10
  .پس نوح دانست كه آب از روي زمين كم شده است. ن تازه در منقار وي است و اينك برگ زيتو  كبوتر نزد وي برگشت،  و در وقت عصر،11
 .  و او ديگر نزد وي برنگشت  و هفت روز ديگر نيز توقف نموده، كبوتر را رها كرد،12

ينك روي زمين خشك  نگريست و ا پس نوح پوشش كشتي را برداشته،.  و در سال ششصد و يكم د ر روز اول از ماه اول، آب از روز زمين خشك شد13
  . بود

  . و در روز بيست و هفتم از ماه دوم، زمين خشك شد14
  : گفت  آنگاه خدا نوح را مخاطب ساخته،15
  .    تو و زوجه ات و پسرانت و ازواج پسرانت با تو  از كشتي بيرون شو،16
 با خود بيرون آور، تا بر زمين منتشر شده، د   حشرات خزنده بر زمين، هر ذي جسدي را از پرندگان و بهايم و كل  و همة حيواناتي را كه نزد خود داري،17

  .رجهان بارور و كثير شوند
  . پس نوح و پسران او و زنش و زنان پسرانش، با وي بيرون آمدند18
5  . دند حشرات و همة پرندگان، و هر چه بر زمين حركت مي كند، به اجناس آنها، از كشتي به در ش  حيوانات و همة  و همة19



  . پاك و از پرندة پاك گرفته، قرباني هاي سوختني براي مذبح گذرانيد  و نوح مذبحي براي خداوند بنا كرد، و از هر بهيمة20
، و  زيرا كه خيال دل انسان از طفوليت بد است بعد از اين ديگر زمين را بسبب انسان لعنت نكنم،«:  و خداوند بوي خوش بوييد و خداوند در دل خود گفت21

  .بار ديگر همة حيوانات را هالك نكنم، چنانكه كردم
 » . و سرما و گرما، و زمستان و تابستان، و روز و شب موقوف نخواهد شد  زرع  و حصاد،  مادامي كه جهان باقي است،22

 
9 

  .بارور و كثير شويد و زمين را پر سازيد«:  بديشان گفت  و خدا، نوح و پسرانش را بركت داده،1
 و بر هرچه بر زمين مي خزد، و بر همة ماهيان دريا خواهد بود، به دست شما   حيوانات زمين و برهمة پرندگان آسمان، وف شما و هيبت شما بر همة و خ2

  .تسليم شده اند
   به شما دادم، زهمه را چون علف سب.  و هرجنبنده اي كه زندگي دارد، براي شما طعام باشد3
  . مخوريد خون او باشد، مگر گوشت را با جانش كه 4
و از دست انسان، انتقام جان انسان را از دست . از دست هر حيوان آن را خواهم گرفت.  و هر آينه انتقام خون شما را براي جان شما خواهم گرفت5

  . برادرش خواهم گرفت
  . د ساخت خون وي به دست انسان ريخته شود، زيرا خدا انسان را بصورت خو  هر كه خون انسان ريزد،6
  . و در زمين منتشر شده، در آن بيفزاييد  و شما بارور و كثير شويد7
  : و خدا نوح و پسرانش را با وي خطاب كرده، گفت8
   اينك من عهد خود را با شما و بعد از شما با ذريت شما استوار سازم،9
 .  حتي جميع حيوانات زمين ت زمين با شما، با هر چه از كشتي بيرون آمد، حيوانا  جانوراني كه با شما باشند، از پرندگان و بهايم و همة  و با همة10

 .  عهد خود را با شما استوار مي گردانم كه بار ديگر هر ذي جسد از آب طوفان هالك نشود، و طوفان بعد از اين نباشد تا زمين را خراب كند11

  : جانوراني كه با شما باشند، نسالً بعد نسل تا به ابد  شما، و همةاينست نشان عهدي كه من مي بندم، در ميان خود و:  و خدا گفت12
  . قوس خود را در ابر مي گذارم، و نشان آن عهدي كه در ميان من و جهان است، خواهد بود13
   و هنگامي كه ابر را باالي زمين گسترانم، و قوس در ابر ظاهر شود،14
و آب طوفان ديگر نخواهد بود تا هر ذي جسدي را هالك . ة جانوران ذي جسد مي باشد، بياد خواهم آورد آنگاه عهد خود را كه در ميان من و شما و هم15

  .كند
 و آن را خواهم نگريست تا بياد آورم آن عهد جاوداني را كه در ميان خدا و همة جانوران است، از هر ذي جسدي كه بر   و قوس در ابر خواهد بود،16

  .زمين است
 » .اينست نشان عهدي كه استوار ساختم در ميان خود و هر ذي جسدي كه بر زمين است:  گفت و خدا به نوح17

 .و حام پدر كنعان است.  سام و حام و يافث بودند  و پسران نوح كه از كشتي بيرون آمدند،18
  .  اينانند سه پسر نوح، و از ايشان تمامي جهان منشعب شد19
  .  تاكستاني غرس نمود و نوح به فالحت زمين شروع كرد، و20
  .  و در خيمة خود عريان گرديد  و شراب نوشيده، مست شد،21
  . برهنگي پدر خود را ديد و دو برادر خود را بيرون خبر داد  پدر كنعان،  و حام،22
ايشان باز پس بود كه برهنگي پدر خود را و روي .  و پس پس رفته، برهنگي پدر خود را پوشانيدند  و سام و يافث، ردا را گرفته، بر كتف خود انداختند،23

  .نديدند
  .  و نوح از مستي خود به هوش آمده، دريافت كه پسر كهترش با وي چه كرده بود24
  .برادران خود را بندة بندگان باشد! كنعان ملعون باد:  پس گفت25
  .و كنعان، بندة او باشد! متبارك باد يهوه خداي سام:  و گفت26
  .سعت دهد، و درخيمه هاي سام ساكن شود، و كنعان بندة او باشد خدا يافث را و27
  .  سيصد و پنجاه سال زندگاني كرد  و نوح بعد از طوفان،28
 . پس جملة ايام نوح نهصد و پنجاه سال بود كه مرد29
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  .و از ايشان بعد از طوفان پسران متولد شدند.  اين است پيدايش پسران نوح، سام و حام و يافث1
  .جومر و ماجوج و ماداي و ياوان و توبال و ماشَك و تيراس: پسران يافث 2
  . اَشكناز و رِيفات و توجرمه:  و پسران جومر3
  .اَليشَه وتَرشيش و كَتيم و دودانيم:  و پسران ياوان4
 . اي خويش  از اينان جزاير امت ها منشعب شدند در اراضي خود، هر يكي موافق زبان و قبيله اش در امت ه5

  .كوش و مصرايم و فوط و كنعان :  و پسران حام6
  .شبا و ددان: و پسران رعمه. سبا و حويله و سبتَه و رعمه و سبتكا:  و پسران كوش7
  .او به جبار شدن در جهان شروع كرد.  و كوش نِمرود را آورد8

6



  .مثل نمرود، صياد جبار در حضور خداوند: گوينداز اين جهت مي .  وي در حضور خداوند صيادي جبار بود9
  . بابل بود و اَرك و اَكَد و كَلْنَه در زمين شنعار  و ابتداي مملكت وي،10
   و نينوا و رحوبوت عير، كالَح را بنا نهاد،  از آن زمين آشور بيرون رفت،11
  . و آن شهري بزرگ بود.  و ريسن را در ميان نينوا و كالَح12
13ناميم و لَهابيم و نَفتوحيم را آورد و مصرايم لُوديم و ع.  
  .  و فَتروسيم و كَسلوحيم را كه از ايشان فلسطينيان پديد آمدند و كَفتوريم را14
  . نخست زادة خود، وحتّ  را آورد  و كنعان، صيدون،15
   و يبوسيان و اَموريان و جِرجاشيان را16
  ا و حويان و عرقيان و سينيان ر17
  .و بعد از آن، قبايل كنعانيان منشعب شدند.  و اَرواديان و صَماريان و حماتيان را18
  . و سرحد كنعانيان از صيدون به سمت جرار تا غَزَه بود، و به سمت سدوم و عموره و اَدمه و صَبوئيم تا به الشَع19
 . ي و امت هاي خوددر اراض  اينانند پسران حام برحسب قبايل و زبانهاي ايشان، 20

 .  و از سام كه پدر جميع بني عابر و برادر يافَث بزرگ بود، از او نيز اوالد متولد شد21

  .عيالم و آشور و اَرفَكْشاد و لُود و اَرام :  پسران سام22
  .عوص و حول و جاتر و ماش:  پسران اَرام23
  . د و اَرفكشاد، شالح را آورد، و شالح، عابر را آور24
  . و نام برادرش يقْطان. يكي را فالج نام بود، زيرا كه در ايام وي زمين منقسم شد.  و عابر را دو پسر متولد شد25
   و يقْطان، الموداد و شالف و حضَرموت و يارِح را آورد،26
     را،  و هدورام و اُوزال و دقْلَة27
   و عوبال و ابيمائيل و شبا را،28
  . اين همه پسران يقطان بودند.  و حوِيلَه و يوباب را اَوفير29
  .  و مسكن ايشان از ميشا بود به سمت سفاره، كه كوهي از كوههاي شرقي است30
  . در اراضي خود برحسب امت هاي خويش  اينانند پسران سام برحسب قبايل و زبانهاي ايشان،31
 . بعد از طوفان منشعب شدند ان در امت هاي جهان، برحسب پيدايش ايش  اينانند قبايل پسران نوح،32
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  . و تمام جهان را يك زبان و يك لغت بود1
  . همواري اي در زمين شنعار يافتند و در آنجا سكني گرفتند  و واقع شد كه چون از مشرق كوچ مي كردند،2
  . و قير بجاي گچ ن را آجر بجاي سنگ بود،و ايشا» .بياييد، خشتها بسازيم و آنها را خوب بپذيم:  و به يكديگر گفتند3
  . تا نامي براي خويشتن پيدا كنيم، مبادا برروي تمام زمين پراكنده شويم بياييد شهري براي خود بنا نهيم، و برجي را كه سرش به آسمان برسد،:  و گفتند4
  . و خداوند نزول نمود تا شهر و برجي را كه بني آدم بنا مي كردند، مالحظه نمايد5
 از ايشان ممتنع نخواهد  همانا قوم يكي است و جميع ايشان را يك زبان و اين كار را شروع كرده اند، و اآلن هيچ كاري كه قصد آنرا بكنند،:  و خداوند گفت6

  .شد
  . اكنون نازل شويم و زبان ايشان را در آنجا مشوش سازيم تا سخن يكديگر را نفهمند7
  . بر روي تمام زمين پراكنده ساخت و از بناي شهر باز ماندند پس خداوند ايشان را از آنجا8
و خداوند ايشان را از آنجا بر روي تمام زمين .  زيرا كه در آنجا خداوند لغت تمامي اهل جهان را مشوش ساخت  از آن سببب آنجا را بابل ناميدند،9

 .پراكنده نمود
  .شاد را دو سال بعد از طوفان آوردچون سام صد ساله بود اَرفَك.  اين است پيدايش سام10
  . پانصد سال زندگاني كرد و پسران و دختران آورد  و سام بعد از آوردن ارفكشاد،11
  .  و ارفكشاد سي و پنج سال بزيست و شالح را آورد12
  . و ارفكشاد بعد از آوردن شالح، چهارصد و سه سال زندگاني كرد و پسران و دختران آورد13
  . و عابر را آورد ال بزيست، و شالح سي س14
  . و شالح بعد از آوردن عابر، چهارصد و سه سال زندگاني كرد و پسران و دختران آورد15
  . و عابر سي و چهار سال بزيست و فالج را آورد16
  . و عابر بعد از آوردن فالج، چهارصد و سي سال زندگاني كرد و پسران و دختران آورد17
  .و رعو را آورد و فالج سي سال بزيست 18
  . و فالج بعد از آوردن رعو، دويست و نه سال زندگاني كرد و پسران و دختران آورد19
 . و سروج را آورد  و رعو سي و دو سال بزيست،20
7  . دويست و هفت سال زندگاني كرد و پسران و دختران آورد  و رعو بعد از آوردن سروج،21



  .را آورد و ناحور   و سروج سي سال بزيست،22
  . دويست سال بزيست و پسران و دختران آورد و سروج بعد از آوردن ناحور، 23
  . و ناحور بيست و نه سال بزيست، و تارح را آورد24
  . و ناحور بعد از آوردن تارح، صد و نوزده سال زندگاني كرد و پسران و دختران آورد25
 .ن را آورد و تارح هفتاد سال بزيست، و ابرام و ناحور و هارا26
 . و اين است پيدايش تارح كه تارح، ابرام و ناحور و هاران را آورد، و هاران، لوط را آورد27
  .  تارح در زاد بوم خويش در اورِ كلدانيان بمرد  و هاران پيش پدر خود،28
  . پدر ملكَه و پدر يِسكَه  دختر هاران، ه نام بود،و زن ناحور را ملكَ. زن ابرام را ساراي نام بود.  و ابرام و ناحور زنان براي خود گرفتند29
  .  ولدي نياورد  اما ساراي نازاد مانده،30
 با ايشان از اوركلدانيان بيرون شدند تا   و نوادة خود لوط، پسر هاران، و عروس خود ساراي، زوجة پسرش ابرام را برداشته،  پس تارح پسر خود ابرام،31

  . حران رسيده، در آنجا توقف نمودند و به به ارض كنعان بروند،
 .  دويست و پنج سال بود، و تارح در حران مرد  و مدت زندگاني تارح،32
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  از واليت خود، و از مولود خويش و خانة پدر خود بسوي زميني كه به تو نشان دهم بيرون شو،:  و خداوند به ابرام گفت1
 . و تو بركت خواهي بود هم، و نام تو را بزرگ سازم، و از تو امتي عظيم پيدا كنم و تو را بركت د2
  .و از تو جميع قبايل جهان بركت خواهند يافت.  و بركت دهم به آناني كه تو را مبارك خوانند، و لعنت كنم به آنكه تو را معلون خواند3
  .فتاد و پنج سال بود، هنگامي كه از حران بيرون آمدو ابرام ه. و لوط همراه وي رفت.  روانه شد  پس ابرام، چنانكه خداوند بدو فرموده بود،4
 برداشته، به عزيمت زمين كنعان   خود را با اشخاصي كه در حران پيدا كرده بودند،  اموال اندوختة  و همة  و ابرام زن خود ساراي، و برادرزادة خود لوط،5

  .بيرون شدند، و به زمين كنعان داخل شدند
  .و در آنوقت كنعانيان در آن زمين بودند. ت تا مكان شكيم تا بلوطستان موره و ابرام در زمين مي گش6
  .و در آنجا مذبحي براي خداوند كه بر وي ظاهر شد، بنا نمود. به ذريت تو اين زمين را مي بخشم:  گفت  و خداوند بر ابرام ظاهر شده،7
و در آنجا . و بيت ئيل بطرف غربي و عاي بطرف شرقي آن بود.  خود را بر پا نمود ة خيم  كوچ كرده،  پس، از آنجا به كوهي كه به شرقي بيت ئيل است،8

  .مذبحي براي خداوند بنا نمود و نام يهوه را خواند
 .  طي مراحل و منازل كرده، به سمت جنوب كوچيد9

  .ين شدت مي كرد زيرا كه قحط در زم  و قحطي در آن زمين شد، و ابرام به مصر فرود آمد تا در آنجا بسر برد،10
  .اينك مي دانم كه تو زن نيكو منظر هستي:  به زن خود ساراي گفت  و واقع شد كه چون نزديك به ورود مصر شد،11
  .پس مرا بكشند و تو را زنده نگاه دارند.  اوست اين زوجة:  گويند  همانا چون اهل مصر تو را بينند،12
  . براي من خيريت شود و جانم بسبب تو زنده ماند پس بگو كه تو خواهر من هستي تا به خاطر تو13
  .  و به مجرد ورود ابرام به مصر، اهل مصر آن زن را ديدند كه بسيار خوش منظر است14
  . فرعون در آورند پس وي را به خانة.  و امراي فرعون او را ديدند، و او را در حضور فرعون ستودند15
  .و صاحب ميشها و گاوان و حماران و غالمان و كنيزان و ماده االغان و شتران شد و بخاطر وي با ابرام احسان نمود، و ا16
  . ابرام به بالياي سخت مبتال ساخت  زوجة  او را بسبب ساراي،  و خداوند فرعون و اهل خانة17
   توست؟ اين چيست كه به من كردي؟ چرا مرا خبر ندادي كه او زوجة:  و فرعون ابرام را خوانده، گفت18
 !او را برداشته، روانه شو.  تو  و آالن، اينك زوجة  كه او را به زني گرفتم؟ منست، او خواهر:  چرا گفتي19
 . آنگاه فرعون در خصوص وي، كسان خود را امر فرمود تا او را با زوجه اش و تمام مايملكش روانه نمودند20
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  .ه جنوب آمدند و ابرام با زن خود، و تمام اموال خويش، و لوط، از مصر ب1
  .  و ابرام از مواشي و نقره و طال، بسيار دولتمند بود2
   به بيت ئيل آمد، بدانجايي كه خيمه اش در ابتدا بود، در ميان بيت ئيل و عاي،  پس از جنوب، طي منازل كرده،3
  .  به مقام آن مذبحي كه اول بنا نهاده بود، ودر آنجا ابرام نام يهوه را خواند4 
  . ا نيز كه همراه ابرام بود، گله و رمه و خيمه ها بود و لوط ر5
  .  و زمين گنجايش ايشان را نداشت كه در يكجا ساكن شوند زيرا كه اندوخته هاي ايشان بسيار بود، و نتوانستند در يك جا سكونت كنند6
  . ساكن زمين بودند يان و فَرِزّيان، و در آن هنگام كنعان.  و در ميان شبانان مواشي ابرام و شبانان مواشي لوط نزاع افتاد7
  . زيرا كه ما برادريم زنهار در ميان من و تو، و در ميان شبانان من و شبانان تو نزاعي نباشد، «:  پس ابرام به لوط گفت8
 من  اگر بطرف راست روي، من بسوي راست خواهم رفت و  اگر به جانب چپ روي،.  مگر تمام زمين پيش روي تو نيست؟ ملتمس اينكه از من جدا شوي9

 .به جانب چپ خواهم رفت
 سيراب بود، قبل از آنكه   آنگاه لوط چشمان خود را برافراشت، و تمام وادي اردن را بديد كه همه اش مانند باغ خداوند و زمين مصر، به طرف صوغَر،10

8  .   خداوند سدوم و عموره را خراب سازد



  . اختيار كرد، و لوط بطرف شرقي كوچ كرد، و از يكديگر جدا شدند پس لوط تمام وادي اردن را براي خود11
  . ابرام در زمين كنعان ماند، و لوط در بالد وادي ساكن شد، و خيمه خود را تا سدوم نقل كرد12
  . لكن مردمان سدوم بسيار شرير و به خداوند خطاكار بودند13
 بسوي شمال و جنوب، و مشرق و  اكنون تو چشمان خود را برافراز و از مكاني كه در آن هستي،:  و بعد از جدا شدن لوط از وي، خداوند به ابرام گفت14

  مغرب بنگر 
  . زيرا تمام اين زمين را كه مي بيني به تو و ذريت تو تا به ابد خواهم بخشيد15
  . و نيز شمرده شودچنانكه اگر كسي غبار زمين را تواند شمرد، ذريت ت.  و ذريت تو را مانند غبار زمين گردانم16
  . برخيز و در طول و عرض زمين گردش كن زيرا كه آن را به تو خواهم داد17
 . و ابرام خيمة خود را نقل كرده، روانه شد و در بلوطستان ممري كه در حبرون است، ساكن گرديد، ودر آنجا مذبحي براي يهوه بنا نهاد18
  

14 

  و تدعال، ملك امت ها، ر و اريوك، ملك اَالّسار، و كَدرالعمر، ملك عيالم،  و واقع شد در ايام امرافل، ملك شنعا1
  . و شَمئيبر، ملك صبوئيم، و ملك بالع كه صوغر باشد، جنگ كردند  و برشاع ملك عموره، و شناب، ملك ادمه،  كه ايشان با بارع، ملك سدوم،2
  . با هم پيوستند اين همه در وادي سديم كه بحرالملْح باشد،3
  . دوازده سال، كدرالعمر با ملوكي كه با وي شوريدند4
   و ايميان را در شاوه قريتَين،  و زوزيان را در هام،  و در سال چهاردهم، كدرالعمر با ملوكي كه با وي بودند، آمده، رفائيان را در عشتَروت قَرنَين،5

  . شكست دادند
  .ر، تا ايل فاران كه متصل به صحراست و حوريان را در كوه ايشان، سعي6
  . پس برگشته، به عين مشفاط كه قادش باش، آمدند، و تمام مرز و بوم عمالَقه و اموريان را نيز كه در حصّون تامار ساكن بودند، شكست داند7
   با ايشان در وادي سديم، صف آرايي نمودند، مده، بيرون آ  آنگاه ملك سدوم و ملك عموره و ملك ادمه و ملك صبوئيم و ملك بالع كه صُوغَر باشد،8
  . و ملك شنعار و اريوك ملك االسار، چهار ملك با پنج  ملك امت ها و امرافل،  با كدرالعمر ملك عيالم و تدعال،9
  .ار كردندپس ملوك سدوم و عموره گريخته، در آنجا افتادند و باقيان به كوه فر.  و وادي سديم پر از چاههاي قير بود10
  . و جميع اموال سدوم و عموره را با تمامي مأكوالت آنها گرفته، برفتند11
  . ابرام را كه در سدوم ساكن بود، با آنچه داشت برداشته، رفتند  ولوط، برادرزادة12
و ايشان با ابرام هم . شكول و عانر بود، ساكن بودو او در بلوطستان ممري آموري كه برادر ا.  و يكي كه نجات يافته بود آمده، ابرام عبراني را خبر داد13

  .عهد بودند
  . سيصد و هيجده تن ازخانه زادان كارآزمودة خود را بيرون آورده، در عقب ايشان تا دان بتاخت  چون ابرام از اسيري برادر خود آگاهي يافت،14
  . ده، تا به حوبه كه به شمال دمشق واقع است، تعاقب نمودند شبانگاه، او و مالزمانش، بر ايشان فرقه فرقه شده، ايشان را شكست دا15
 . لوط و اموال او را نيز با زنان و مردان باز آورد  و برادر خود،  اموال را باز گرفت،  و همة16
  . باشد، به استقبال وي بيرون آمد كه وادي ملك  و بعد از مراجعت وي از شكست دادن كدرالعمر و ملكي كه با وي بودند، ملك سدوم تا به وادي شاوه،17
    و او كاهن خداي تعالي بود،.  ملك ساليم، نان و شراب بيرون آورد  و ملكيصدق،18
  . مالك آسمان و زمين مبارك باد ابرام از جانب خداي تعالي،«:  و او را مبارك خوانده، گفت19
  . ده يك داد و او را از هرچيز،.  و متبارك خداي تعالي، كه دشمنانت را به دستت تسليم كرد20
  .مردم را به من وا گذار و اموال را براي خود نگاه دار : و ملك سدوم به ابرام گفت21
  دست خود را به يهوه خداي تعالي، مالك آسمان و زمين، برافراشتم،:  ابرام به ملك سدوم گفت22
  .من ابرام را دولتمند ساختم«گويي  مبادا   كه از اموال تو رشته اي يا دوال نعليني برنگيرم،23
 ». مگر فقط آنچه جوانان خوردند و بهرة عانر و اشكول و ممري كه همراه من رفتند، ايشان بهرة خود را بردارند24
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 .اي ابرام مترس، من سپر تو هستم، و اجربسيار عظيم تو«: بعد از اين وقايع، كالم خداوند در رويا، به ابرام درسيده، گفت 1
  ! و مختار خانه ام، اين العاذار دمشقي است اي خداوند يهوه، مرا چه خواهي داد، و من بي اوالد مي روم،:  ابرام گفت2
  .اينك مرا نسلي ندادي، و خانه زادم وارث من است:  و ابرام گفت3
  .صلُب تو در آيد، وارث تو خواهد بوداين وارث تو نخواهد بود، بلكه كسي كه از :  كالم خداوند به وي در رسيده، گفت  در ساعت،4
  .ذُريت تو چنين خواهد بود: پس به وي گفت. اكنون بسوي آسمان بنگر و ستارگان را بشمار هرگاه آنها را تواني شمرد:  و او را بيرون آورده، گفت5
  . و به خداوند ايمان آورد، و او، اين را براي وي عدالت محسوب كرد6
  .م يهوه كه تو را از اوكلدانيان بيرون آوردم، تا اين زمين را به ارثيت، به تو بخشممن هست:  پس وي را گفت7
  اي خداوند يهوه، به چه نشان بدانم كه وارث آن خواهم بود؟:  گفت8
  . مادة سه ساله و بز مادة سه ساله و قوچي سه ساله و قمري و كبوتري براي من بگير گوسالة:  به وي گفت9
  .ا بگرفت، و آنها را از ميان دو پاره كرد، و هر پاره اي را مقابل جفتش گذاشت، لكن مرغان را پاره نكرد پس اينها همه ر10
  .  و چون الشخورها برالشه ها فرود آمدند، ابرام آنها را راند11

9



  . فت و چون آفتاب غروب مي كرد، خوابي گران بر ابرام مستولي شد، و اينك تاريكي ترسناك سخت، او را فرو گر12
يقين بدان كه ذُريت تو در زميني كه از آن ايشان نباشد، غريب خواهند بود، و آنها را بندگي خواهند كرد، و آنها چهارصد سال ايشان :  پس به ابرام گفت13

  .را مظلوم خواهند داشت
  .ال بسيار بيرون خواهند آمدو بعد از آن با امو.  من داوري خواهم كرد  و برآن امتي كه ايشان بندگان آنها خواهند بود،14
  . و تو نزد پدران خود به سالمتي خواهي رفت و در پيري نيكو مدفون خواهي شد15
 . و در پشت چهارم بدينجا خواهند برگشت، زيرا گناه اموريان هنوز تمام نشده است16
  .از ميان آن پاره ها گذر نمود و واقع شد كه چون آفتاب غروب كرده بود و تاريك شد، تنوري پر دود و چراغي مشتعل 17
  اين زميني را از نهر مصر تا به نهر عظيم، يعني نهر فرات، به نسل تو بخشيده ام،:  در آن روز، خداوند با ابرام عهد بست و گفت18
   يعني قينيان و قَنِّزيان و قَدمونيان و حتّيان و فَرِزيان و رفائيان،           19
 . نيان و جرجاشيان و يبوسيان را و اَموريان و كنعا20
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  .و او را كنيزي مصري، هاجر نام بود.  و ساراي، زوجة ابرام، براي وي فرزندي نياورد1
  .و ابرام سخن ساراي را قبول نمود. پس به كنيز من درآي، شايد از او بنا شوم. اينك خداوند مرا از زاييدن باز داشت:  پس ساراي به ابرام گفت2
  .  ده سال از اقامت ابرام در زمين كنعان سپري شد، ساراي زوجة ابرام، كنيز خود هاجر مصري برداشته، او را به شوهرخود، ابرام، به زني داد و چون3
  .و چون ديد كه حامله است، خاتونش بنظر وي حقير شد.  پس به هاجر درآمد و او حامله شد4
خداوند در ميان من و .  كنيز خود را به آغوش تو دادم و چون آثار حمل در خود ديد، در نظر او حقير شدممن! ظلم من بر تو باد:  و ساراي به ابرام گفت5

  .تو داوري كند
پس چون ساراي با وي بناي سختي نهاد، او از نزد وي . اينك كنيز تو به دست توست، آنچه پسنده نظر تو باشد، با وي بكن:  ابرام به ساراي گفت6

  .  بگريخت
  .رشتة خداوند او را نزد چشمة آب در بيابان، يعني چشمه اي كه براه شور است، يافت و ف7
  .من از حضور خاتون خود ساراي گريخته ام: اي هاجر، كنيز ساراي، از كجا آمدي و كجا مي روي؟ گفت:  گفت8
  .نزد خاتون خود برگرد و زيردست او مطيع شو«:  فرشتة خداوند به وي گفت9
  . به حدي كه از كثرت به شماره نيايند ذريت تو را بسيار افزون گردانم،: وند به وي گفت و فرشتة خدا10
  .اينك حامله هستي و پسري خواهي زاييد، و او را اسماعيل نام خواهي نهاد، زيرا خداوند تظلم تو را شنيده است:  و فرشتة خداوند وي را گفت11
  .ر كس و دست هركس به ضد او، و پيش روي همة برادران خود ساكن خواهد بود و او مردي وحشي خواهد بود، دست وي به ضد ه12
  .آيا اينجا نيز به عقب او كه مرا مي بيند، نگريستم: خواند، زيرا گفت» اَنتَ ايل رئي« و او، نام خداوند را كه با وي تكلم كرد، 13
  .  قادش و بارد استناميدند، اينك در ميان» بِئَرلَحي رئي« از اين سبب آن چاه را 14
  . و هاجر از ابرام پسري زاييد، و ابرام پسرخود را كه هاجر زاييد، اسماعيل نام نهاد15
 . و ابرام هشتاد و شش ساله بود و چون هاجر اسماعيل را براي ابرام بزاد16
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  پيش روي من بخرام و كامل شو، . ادر مطلقمن هستم خداي ق:  خداوند بر ابرام ظاهر شده، گفت  و چون ابرام نود و نه ساله بود،1
  . و عهد خويش را در ميان خود و تو خواهم بست، و تو را بسيار بسيار كثير خواهم گردانيد2
  : آنگاه ابرام به روي در افتاد و خدا به وي خطاب كرده، گفت3
 . اما من اينك عهد من با توست و تو پدر اُمت هاي بسيار خواهي بود4
  . بعد از اين ابرام خوانده نشود بلكه نام تو ابراهيم خواهد بود، زيرا كه تو را پدر امت هاي بسيار گردانيدم و نام تو5
  .  و تو را بسيار بارور نمايم و امت ها از تو پديد آورم و پادشاهان از تو به وجود آيند6
  .كه نسالً بعد نسل عهد جاوداني باشد، تا تو را و بعد از تو ذريت تو را خدا باشم و عهد خويش را در ميان خود و تو، و ذُريتت بعد از تو، استوار گردانم 7
  .يعني تمام زمين كنعان را، به تو و بعد از تو به ذريت تو به ملكّيت ابدي دهم، و خداي ايشان خواهم بود  و زمين غربت تو، 8
  . از تو ذريت تو در نسلهاي ايشانو اما تو عهد مرا نگاه دار، تو و بعد:  پس خدا به ابراهيم گفت9
   اين است عهد من كه نگاه خواهيد داشت، در ميان من و شما و ذريت تو بعد از تو هر ذكوري از شما مختون شود،10
  . و گوشت قَلَفة خود را مختون سازيد، تا نشان آن عهدي باشد كه در ميان من و شماست11
  ذكوري در نسلهاي شما، خواه خانه زاد خواه زرخريد، از اوالد هر اجنبي كه از ذريت تو نباشد، هر .  هر پسر هشت روزه از شما مختون شود12
  . هر خانه زاد تو و هر زر خريد تو البته مختون شود تا عهد من در گوشت شما عهد جاوداني باشد13
 . شود، زيرا كه عهد مرا شكسته است او ختنه نشود، آن كس از قوم خود منقطع   و اما هر ذكور نامختون كه گوشت قَلَفة14

  .اما زوجة تو ساراي، نام او را ساراي مخوان، بلكه نام او ساره باشد«:  و خدا به ابراهيم گفت15
 وي پديد او را بركت خواهم داد و امتها از وي به وجود خواهند آمد، و ملوك امتها از.  و او را بركت خواهم داد و پسري نيز از وي به تو خواهم بخشيد16

  .خواهند شد
10  آيا براي مرد صد ساله پسري متولد شود و ساره در نود سالگي بزايد؟:  آنگاه ابراهيم به روي در افتاده، بخنديد و در دل خود گفت17



 .كاش كه اسماعيل در حضور تو زيست كند:  و ابراهيم به خدا گفت18
تا با ذريت او بعد از  زاييد، و او را اسحاق نام بنه، و عهد خود را با وي استوار خواهم داشت، به تحقيق زوجه ات ساره براي تو پسري خواهد :  خدا گفت19

  .او عهد ابدي باشد
 و  دوازده رئيس از وي پديد آيند،. اينك او را بركت داده، بارور گردانم، و او را بسيار كثير گردانم.  و اما در خصوص اسماعيل، تو را اجابت فرمودم20

  .يم از وي بوجود آورمامتي عظ
  . لكن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت، كه ساره او را بدين وقت در سال آينده براي تو خواهد زاييد21
  . و چون خدا از سخن گفتن با وي فارغ شد، از نزد ابراهيم سعود فرمود22
 ايشان را در همان  گوشت قَلَفة  گرفته،  ، يعني هر ذكوري كه در خانة ابراهيم بود، اسماعيل و همة خانه زادان و زرخريدان خود را  و ابراهيم پسر خود،23

  .روز ختنه كرد، چنانكه خدا به وي امر فرموده بود
  .  و ابراهيم نود و نه ساله بود، وقتي كه گوشت قَلَفه اش مختون شد24
  .ن شد اسماعيل سيزده ساله بود هنگامي كه گوشت قَلَفه اش مختو  و پسرش،25
  . در همان روز ابراهيم و پسرش، اسماعيل مختون گشتند26
 .خواه خانه زاد، خواه زرخريد از اوالد اجنبي، با وي مختون شدند  و همة مردان خانه اش، 27
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  . و او در گرماي روز به در خيمه نشسته بود  بر وي ظاهر شد،  و خداوند در بلوطستان ممري،1
 و رو بر زمين   از در خيمه به استقبال ايشان شتافت، و چون ايشان را ديد،.  ديد كه اينك سه مرد در مقابل او ايستاده اند لند كرده، ناگاه چشمان خود را ب2

  نهاد 
  .  خود مگذر  از نزد بندة اي موال، اكنون اگر منظور نظر تو شدم،:  و گفت3
  راميد،  اندك آبي بياورند تا پاي خود را شسته، در زير درخت بيا4
  .آنچه گفتي بكن: گفتند.  خود گذر افتاده است  و لقمة ناني بياورم تا دلهاي خود را تقويت دهيد و پس از آن روانه شويد، زيرا براي همين، شما را بر بندة5
  .ده ها بسازسه كيل از آرد ميده بزودي حاضر كن و آن را خمير كرده، گر:  پس ابراهيم به خيمه، نزد ساره شتافت و گفت6
  . ، به غالم خود داد تا بزودي آن را طبخ نمايد  و ابراهيم به سوي رمه شتافت و گوسالة نازك خوب گرفتة7
  . و خود در مقابل ايشان زير درخت ايستاد تا خوردند  گرفته، پيش روي ايشان گذاشت،  پس كره و شير و گوساله اي را كه ساخته بود،8
  .اينك در خيمه است: ساره كجاست؟ گفتزوجه ات :  به وي گفتند9
  . و ساره به در خيمه اي كه در عقب او بود شنيد. البته موافق زمان حيات، نزد تو خواهم برگشت، و زوجه ات ساره را پسري خواهد شد:  گفت10
 . و ابراهيم و ساره پير و سالخورده بودند و عادت زنان از ساره منقطع شده بود11
  آيا بعد از فرسودگي ام مرا شادي خواهد بود، و آقايم پير شده است؟«:  خود بخنديد و گفت پس ساره در دل12
  آيا في الحقيقه خواهم زاييد و حال آنكه پير هستم؟: ساره براي چه خنديد و گفت«:  و خداوند به ابراهيم گفت13
  .زد خواهم برگشت و ساره را پسري خواهد شد موافق زمان حيات، ن  مگر هيچ امري نزد خداوند مشكل است؟ در وقت موعود،14
 . ني، بلكه خنديدي: گفت. نخنديدم، چونكه ترسيد:  آنگاه ساره انكاركرده، گفت15

 .   متوجه سدوم شدند، و ابراهيم ايشان را مشايعت نمود  پس آن مردان از آنجا برخاسته،16

  رم؟آيا آنچه من مي كنم، از ابراهيم مخفي دا:  و خداوند گفت17
  . و حال آنكه از ابراهيم هرآينه امتي بزرگ و زورآور پديد خواهد آمد، و جميع امت هاي جهان از او بركت خواهند يافت18
  زيرا او را مي شناسم كه فرزندان و اهل خانة خود را بعد از خود امر خواهد فرمود تا طريق خداوند را حفظ نمايند، و عدالت و انصاف را بجا آورند، تا19

  .خداوند آنچه به ابراهيم گفته است، به وي برساند
  چونكه فرياد سدوم و عموره زياد شده است، و خطاياي ايشان بسيار گران،«:  پس خداوند گفت20
  .و االّ خواهم دانست.  بلتّمام كرده اند  اكنون نازل مي شوم تا ببينم موافق اين فريادي كه به من رسيده،21
  .و ابراهيم درحضور خداوند هنوز ايستاده بود.  برفتند ز آنجا بسوي سدوم متوجه شده، آنگاه آن مردان ا22
  آيا عادل را با شرير هالك خواهي كرد؟:  و ابراهيم نزديك آمده، گفت23
  ؟        ت نخواهي داد آيا آن را هالك خواهي كرد و آن مكان را بخاطر آن پنجاه عادل كه در آن باشند، نجا  شايد در شهر پنجاه عادل باشند،24
آيا داور تمام جهان، انصاف نخواهد ! حاشا از تو.  حاشا از تو كه مثل اين كار بكني كه عادالن را با شريران هالك سازي و عادل و شرير مساوي باشند25

  كرد؟
  . دهم هر آينه تمام آن مكان را بخاطر ايشان رهايي اگر پنجاه عادل در شهر سدوم يابم،:  خداوند گفت26
  . اينك من كه خاك و خاكستر هستم، جرأت كردم كه به خداوند سخن گويم:  ابراهيم در جواب گفت27
  .اگر چهل و پنج در آنجا يابم، آنرا هالك نكنم: گفت! آيا تمام شهر را بسبب پنج، هالك خواهي كرد.  شايد از آن پنجاه عادل، پنج كم باشد28
  .به خاطر چهل آن را نكنم: رگاه در آنجا چهل يافت شوند؟ گفته:  بار ديگر بدو عرض كرده، گفت29
 .اگر درآنجا سي يابم اين كار را نخواهم كرد: شايد در آنجا سي پيدا شوند؟ گفت. زنهار غضب خداوند افروخته نشود تا سخن گويم:  گفت30
11 .به خاطربيست آن را هالك نكنم: تاينك جرأت كردم كه به خداوند عرض كنم اگر بيست در آنجا يافت شوند؟ گف:  گفت31



پس خداوند چون . به خاطر ده آن را هالك نخواهم ساخت: خشم، افروخته نشود تا اين دفعه را عرض كنم، شايد ده در آنجا يافت شوند؟ گفت:  گفت32
 . گفتگو را با ابراهيم به اتمام رسانيد، برفت و ابراهيم به مكان خويش مراجعت كرد
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و چون لوط ايشان را بديد، به استقبال ايشان برخاسته، روي بر . ، آن دو فرشته وارد سدوم شدند، و لوط به دروازة سدوم نشسته بود و وقت عصر1
  زمين نهاد 

. ه خود را پيش گيريد را  و شب را بسر برييد، و پايهاي خود را بشوييد و بامدادان برخاسته، اينك اكنون از آقايان من، به خانة بندة خود بياييد،:  و گفت2
  .ني، بلكه شب را در كوچه بسر بريم: گفت

  . اما چون ايشان را الحاح بسيار نمود، با او آمده، به خانه اش داخل شدند، و براي ايشان ضيافتي نمود و نان فطير پخت، پس تناول كردند3
  ير، تمام قوم از هر جانب، خانة وي را احاطه كردند و به خواب هنوز نرفته بودند كه مردان شهر، يعني مردم سدوم، از جوان و پ4
  .آن دو مرد كه امشب به نزد تو در آمدند، كجا هستند؟ آنها را نزد ما بيرون آور تا ايشان را بشناسيم:  و به لوط ندا در داده، گفتند5
   آنگاه لوط نزد ايشان، بدرگاه بيرون آمد و در را از عقب خود ببست6
  . زنهار بدي مكنيد ن من،اي برادرا:  و گفت7
لكن كاري بدين دو مرد . ايشان را آالن نزد شما بيرون آورم و آنچه در نظر شما پسند آيد، با ايشان بكنيد.  اينك من دو دختر دارم كه مرد را نشناخته اند8

  .نداريد، زيرا كه براي همين زير ساية سقف من آمده اند
پس برآن مرد، يعني لوط، بشدت هجوم . آالن با تو از ايشان بدتر كنيم. تا نزيل ما شود و پيوسته داوري ميكنداين يكي آمد : گفتند. دور شو:  گفتند9

 . آورده، نزديك آمدند تا در بشكنند

  . لوط را نزد خود به خانه در آوردند و در را بستند  آنگاه آن دو مرد، دست خود را پيش آورده،10
  . به كوري مبتال كردند، كه از جستنِ در، خويشتن را خسته ساختند  از خُورد و بزرگ، انه بودند، اما آن اشخاصي را كه به در خ11
  آيا كسي ديگر در اينجا داري؟ دامادان و پسران و دختران خود و هركه را در شهر داري، از اين مكان بيرون آور،:  و آن دو مرد به لوط گفتند12
  .هيم ساخت، چونكه فرياد شديد ايشان به حضور خداوند رسيده و خداوند ما را فرستاده است تا آن را هالك كنيم زيرا كه ما اين مكان را هالك خوا13
برخيزيد و از اين مكان بيرون شويد، زيرا خداوند اين شهر را هالك :  با دامادان خود كه دختران او را گرفتند، مكالمه كرده، گفت  پس لوط بيرون رفته،14

 .نظر دامادان مسخره آمداما ب. مي كند
  .برخيز و زن خود را با اين دو دختر كه حاضرند بردار، مبادا در گناه شهر هالك شوي:  گفتند  و هنگام طلوع فجر، آن دو فرشته، لوط را شتابانيده،15
 در خارج  نمود و او را بيرون آورده، و چون تأخير مي نمود، آن مردان دست او و دست زنش و دست هر دو دخترش راگرفتند، چونكه بر وي شفقت 16

  .شهر گذاشتند
جان خود را درياب و از عقب منگر، و در تمام وادي مايست، بلكه به كوه بگريز، مبادا :  و واقع شد چون ايشان را بيرون آورده بودند كه يكي به وي گفت17

  .هالك شوي
  ! اي آقا چنين مباد:  لوط بديشان گفت18
نظرت التفات يافته است و احساني عظيم به من كردي كه جانم را رستگار ساختي، و من قدرت آن ندارم كه به كوه فراركنم، مبادا اين  همانا بنده ات در19

  .بال مرا فرو گيرد و بميرم
  .نده ماندآيا صغير نيست، تا جانم ز. اذن بده تا بدان فرار كنم.  اينك اين شهر نزديك است تا بدان فراركنم، و نيز صغير است20
  .اينك در اين امر نيز تو را اجابت فرمودم، تا شهري را كه سفارش آن را نمودي، واژگون نسازم:  بدو گفت21
  .از اين سبب آن شهر مسمي به صوغر شد.  بدان جا بزودي فراركن، زيرا كه تا تو بدانجا نرسي، هيچ نمي توانم كرد22
  .وغر داخل شد وچون آفتاب بر زمين طلوع كرد، لوط به ص23ُ
  . آنگاه خداوند بر سدوم و عموره، گوگرد و آتش، از حضور خداوند از آسمان بارانيد24
  .  و آن شهرها، و تمام وادي، و جميع سكنة شهرها و نباتات زمين را واژگون ساخت25
 . اما زن او، از عقب خود نگريسته، ستوني از نمك گرديد26
  . سوي آن مكاني كه درآن به حضور خداوند ايستاده بود، رفت بامدادان، ابراهيم برخاست و به27
  . چون دود كوره باال مي رود  و چون به سوي سدوم و عموره، و تمام زمين وادي نظر انداخت، ديد كه اينك دود آن زمين،28
الب بيرون آورد، چون آن شهرهايي را كه لوط در آنجا  و هنگامي كه خدا شهرهاي وادي را هالك كرد، خدا ابراهيم را به ياد آورد، و لوط را از آن انق29

 .ساكن بود، واژگون ساخت
  .پس با دو دختر خود در مغاره سكْني گرفت.  و لوط از صوغر برآمد و با دو دختر خود در كوه ساكن شد زيرا ترسيد كه در صوغر بماند30
  .مين نيست كه بر حسب عادت كل جهان، به ما در آيدپدر ما پير شده و مردي بر روي ز«:  و دختر بزرگ به كوچك گفت31
  . بيا تا پدر خود را شراب بنوشانيم، و با او همبستر شويم، تا نسلي از پدر خود نگاه داريم32
  . نشد پس در همان شب، پدر خود را شراب نوشانيدند، و دختر بزرگ آمده با پدر خويش همخواب شد، و او را از خوابيدن و برخاستن وي آگاه33
اينك دوش با پدرم همخواب شدم، امشب نيز او را شراب بنوشانيم، و تو بيا و با همخواب شو، تا نسلي :  و واقع شد كه روز ديگر، بزرگ به كوچك گفت34

  .از پدر خود نگاه داريم
12  .  وي آگاه نشد آن شب نيز پدر خود را شراب نوشانيدند، و دختر كوچك همخواب وي شد، و او از خوابيدن و برخاستن35



  .و آن بزرگ، پسري زاييده، او را موآب نام نهاد، و او تا امروز پدر موآبيان است. خود حامله شدند  پس هر دو دختر لوط از پدر36
 . وي تا بحال پدر بني عمون است.  و كوچك نيز پسري بزاد، و او را بن عمي نام نهاد38
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  .  كوچ كرد، و در ميان قادش و شور ساكن شد و در جِرارمنزل گرفت پس ابراهيم از آنجا بسوي ارض جنوبي1
  . ساره را گرفت و ابي ملك، ملك جرار، فرستاده،.  و ابراهيم در خصوص زن خود، ساره گفت كه او خواهر من است2
  . ديگري  مي باشد زيرا كه زوجةاينك تو مرده اي به سبب اين زن كه گرفتي، :  و خدا در رؤياي شب، بر ابي ملك ظاهر شده، به وي گفت3
  عادل را هالك خواهي كرد؟ اي خداوند، آيا امتي: پس گفت.  و ابي ملك، هنوز به او نزديكي نكرده بود4
   و او نيز خود گفت كه او برادر من است ؟ به ساده دلي و پاك دستي خود كردي، او خواهر من است،  مگر او به من نگفت كه5
تو را نگاه  داشتم كه به من خطا نورزي، و از اين سبب می دانم که این را به ساده دلی خود کردی و من نيز و من نيز  :گفترويا خدا وی را در  6

  .نگذاشتم كه او را لمس نمايي
دان كه تو و هر كه از آن تو  زيرا كه او نبي است، و براي تو دعا خواهد كرد تا زنده بماني، و اگر او را رد نكني، ب  پس آالن زوجة اين مرد را رد كن،7

 . باشد، هر آينه خواهيد مرد

  .اين امور را به سمع ايشان رسانيد، و ايشان بسيار ترسان شدند  بامدادان، ابي ملك برخاسته، جميع خادمان خود را طلبيده، همة8
كه بر من و بر مملكت من گناهي عظيم آوردي و كارهاي ناكردني به ما چه كردي؟ و به توچه گناه كرده بودم، :  پس ابي ملك، ابراهيم را خوانده، بدو گفت9

  به من كردي؟
 چه ديدي كه اين كار را كردي؟:  و ابي ملك به ابراهيم گفت10

  .زيرا گمان بردم كه خداترسي در اين مكان نباشد، و مرا به جهت زوجه ام خواهند كُشت:  ابراهيم گفت11
  . و زوجة من شد  دختر پدرم، اما نه دختر مادرم، و في الواقع نيز او خواهر من است،12
  .احساني كه به من بايد كرد، اين است كه هرجا برويم، دربارة من بگويي كه او برادر من است:  و هنگامي كه خدا مرا از خانة پدرم آواره كرد، او را گفت13
  . بخشيد، و زوجه اش ساره را به وي رد كرد پس ابي ملك، گوسفندان و گاوان و غالمان و كنيزان گرفته، به ابراهيم14
  .هر جا كه پسند نظرت افتد، ساكن شو. اينك زمين من پيش روي توست:  و ابي ملك گفت15
 پس  ديگران،  كساني كه با تو هستند، و نزد همة چشم است، نزد همة همانا او براي تو پردة  اينك هزار مثقال نقره به برادرت دادم، :  و به ساره گفت16

  .انصاف تو داده شد
 و خدا ابي ملك، و زوجة او و كنيزانش را شفا بخشيد، تا اوالد بهم رسانيدند،.  و ابراهيم نزد خدا دعا كرد17

 . زيرا خداوند، رحم هاي تمام اهل بيت ابي ملك را بخاطر ساره، زوجة ابراهيم بسته بود18
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  .ود، و خداوند، آنچه را به ساره گفته بود، بجا آورد خود، از ساره تفقد نم  و خداوند برحسب وعدة1
  . و ساره حامله شده، از ايراهيم در پيري اش، پسري زاييد، در وقتي كه خدا به وي گفته بود2
  . و ابراهيم، پسر مولود خود را، كه ساره از وي زاييد، اسحاق نام نهاد3
  .ن ساخت، چنانكه خدا او را امر فرموده بود و ابراهيم پسر خود اسحاق را، چون هشت روزه بود، مختو4
  . و ابراهيم، در هنگام والدت پسرش، اسحاق، صد ساله بود5
  .خدا خنده براي من ساخت، و هركه بشنود، با من خواهند خنديد:  و ساره گفت6
  .ي اش زاييدمكه بود به ابراهيم بگويد، ساره اوالد را شير خواهد داد؟ زيرا كه پسري براي وي در پير:  و گفت7
 . و در روزي كه اسحاق را از شير باز داشتند، ابراهيم ضيافتي عظيم كرد.  و آن پسر نمو كرد، تا او را از شير باز گرفتند8

  . آنگاه ساره، پسر هاجر مصري را كه از ابراهيم زاييده بود، ديد كه خنده مي كند9
  . زيرا كه پسر كنيز با پسر من اسحاق، وارث نخواهد بوداين كنيز را با پسرش بيرون كن،:  پس به ابراهيم گفت10
  . دربارة پسرش بسيار سخت آمد  اما اين امر، بنظر ابراهيم،11
 زيرا كه ذريت تو از اسحاق   پسر خود و كنيزت، بنظرت سخت نيايد، بلكه هرآنچه ساره به تو گفته است، سخن او را بشنو، دربارة:  خدا به ابراهيم گفت12

  . خواهد شدخوانده
  . زيرا كه او نسل توست  و از پسر كنيز نيز اُمتي بوجود آورم،13
پس رفت، و دربيابان بئرشبع .  بامدادان، ابراهيم برخاسته، نان و مشكي از آب گرفته، به هاجر داد، و آنها را بر دوش وي نهاد، و او را با پسر روانه كرد14

  . مي گشت
  .را زير بوته اي گذاشت و چون آب مشك تمام شد، پسر 15
  .و در مقابل او نشسته، آواز خود را بلند كرد و بگريست. موت پسر را نبينم:  و مسافت تير پرتابي رفته، در مقابل وي بنشت، زيرا گفت16
 زيرا خدا آواز پسر را در آنجايي اي هاجر، تو را چه شد؟ ترسان مباش،:  و خدا آواز پسر را بشنيد و فرشتة خدا از آسمان، هاجر را ندا كرده، وي گفت17

  .كه اوست، شنيده است
13  . برخيز و پسر را برداشته، او را به دست خود بگير، زيرا كه از او اُمتي عظيم بوجود خواهم آورد18



  . پس رفته، مشك را از آب پركرد و پسر را نوشانيد.  و خدا چشمان او را باز كرد تا چاه آبي ديد19
  و او نمو كرده، ساكن صحرا شد، و در تير اندازي بزرگ گرديد.  مي بود و خدا با آن پسر20
 .و مادرش زني از زمين مصر براش گرفت.  ساكن شد  و در صحراي فاران،21
  . گفتند كه خدا در آنچه مي كني با توست  و واقع شد در آن زماني كه ابي ملك و فيكول كه سپهساالر او بود، ابراهيم را عرض كرده،22
 با من و با   اكنون براي من در اينجا به خدا سوگند بخور كه با من و نسل من و ذريت من خيانت نخواهي كرد، بلكه برحسب احساني كه با تو كرده ام،23

  .زميني كه در آن غربت پذيرفتي، عمل خواهي نمود
  .من سوگند مي خورم:  ابراهيم گفت24
  .  چاه آبي كه خادمان ابي ملك، از او به زورگرفته بودند و ابراهيم ابي ملك را تنبيه كرد، به سبب25
  .نمي دانم كيست كه اين كار را كرده است، و تو نيز مرا خبر ندادي، و من هم تا امروز نشنيده بودم:  ابي ملك گفت26
  . و ابراهيم، گوسفندان و گاوان گرفته، به ابي ملك داد، و با يكديگر عهد بستند27
  اين هفت برة ماده كه جدا ساختي چيست؟: و ابي ملك به ابراهيم گفت. ت بره از گله جدا ساخت و ابراهيم هف28
  . تا شهادت باشد كه اين چاه را من حفرنمودم كه اين هفت برة ماده را از دست من قبول فرماي،:  گفت29
  .د آن مكان را بئرشبع ناميد، زيرا كه در آنجا با يكديگر قسم خوردن  از اين سبب،30
  . ابي ملك با سپهساالر خود فيكول برخاسته، به زمين فلسطينيان مراجعت كردند  و چون آن عهد را در بئرشبع بسته بودند،31
  . و در آنجا بنام يهوه، خداي سرمدي، دعا نمود  و ابراهيم در بئرشبع، شوره كزي غرس نمود،32
 .  پس ابراهيم در زمين فلسطينيان ايام بسياري بسر برد33
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  .لبيك: عرض كرد! اي ابراهيم:  بدو گفت  و واقع شد بعد از اين وقايع، كه خدا ابراهيم را امتحان كرده،1
اكنون پسرخود را، كه يگانة توست و او را دوست مي داري، يعني اسحاق را بردار و به زمين موريا برو، و او را در آنجا، بر يكي از كوههايي كه به :  گفت2

 .دهم، براي قرباني سوختني بگذرانتو نشان مي 
 و دو نفر از نوكران خود را با پسر خويش اسحاق، برداشته و هيزم براي قرباني سوختني شكسته،   بامدادان، ابراهيم برخاسته، االغ خود را بياراست،3

  . رفت  و به سوي آن مكاني كه خدا او را فرموده بود، روانه شد،
  .ان خود را بلند كرده، آن مكان را از دور ديد و در روز سوم، ابراهيم چشم4
  . نزد شما بازآييم شما در اينجا نزد االغ بمانيد، تا من با پسر بدانجا رويم، و عبادت كرده،:  به خادمان خود گفت  آنگاه ابراهيم،5
  .ت خود گرفت، و هردو با هم مي رفتند پس ابراهيم، هيزم قرباني سوختني را گرفته، بر پسر خود اسحاق نهاد، و آتش و كارد را به دس6
   قرباني كجاست؟ اينك آتش و هيزم، لكن برة: اي پسر من لبيك؟ گفت: گفت! اي پدر من:  ابراهيم را خطاب كرده، گفت  و اسحاق پدر خود،7
  . و هر دو با هم رفتند.  قرباني را براي خود مهيا خواهد ساخت اي پسر من خدا برة:  ابراهيم گفت8
 رسيدند، ابراهيم در آنجا مذبح را بنا نمود، و هيزم را بر هم نهاد، و پسر خود، اسحاق را بسته، باالي هيزم،   بدان مكاني كه خدا بدو فرموده بود، چون9

  .برمذبح گذاشت
  . و ابراهيم، دست خود را دراز كرده، كارد را گرفت تا پسر خويش را ذبح نمايد10
  .لبيك: عرض كرد! اي ابراهيم! اي ابراهيم: ان وي را ندا در داد و گفت درحال، فرشتة خداوند از آسم11
  . خود را از من دريغ نداشتي دست خود را بر پسر دراز مكن، و بدو هيچ مكن، زيرا كه آالن دانستم كه تو از خدا مي ترسي، چونكه پسر يگانة:  گفت12
پس ابراهيم رفت و قوچ را گرفته، آن . نك قوچي، در عقب وي، در بيشه اي، به شاخهايش گرفتار شده ديد كه اي  ابراهيم، چشمان خود را بلند كرده،  آنگاه،13

  .را در عوض پسر خود، براي قرباني سوختني گذرانيد
 . در كوه، يهوه، ديده خواهد شد: ناميد، چنانكه تا امروز گفته مي شود» يهوه يري« و ابراهيم آن موضع را 14

  داوند، به ابراهيم از آسمان ندا در داد  بار ديگر فرشتة خ15
  به ذات خود قسم مي خورم، چونكه اين كار را كردي و پسر يگانة خود را دريغ نداشتي،: خداوند مي گويد:  و گفت16
ت تو دروازه هاي دوشمنان خود و ذري.  و ذريت تو را كثير سازم، مانند ستارگان آسمان، و مثل ريگهايي كه بر كنارة درياست  هر آينه تو را بركت دهم،17 

  .را متصرف خواهند شد
  . جميع امت هاي زمين را بركت خواهند يافت، چونكه قول مرا شنيدي  و از ذريت تو،18
 .  و ابراهيم در بئرشبع ساكن شد  به بئرشبع با هم آمدند، و ايشان برخاسته،.  پس ابراهيم نزد نوكران خود برگشت19

  .اينك ملْكَه نيز براي برادرت ناحور، پسران زاييده است: ن امور، كه به ابراهيم خبر داده گفت و واقع شد بعد از اي20
   پدر اَرام،  يعني نخست زادة او عوص، و برادرش بوز و قَموئيل،21
  . و كاسد و حزُو و فلداش و يِدالف و بتُوئيل22
  .اي ناور، برادر ابراهيم زاييداين هشت را، ملكه بر.  رِفقَه را آورده است  و بتوئيل،23
 .  و كنيز او كه رؤمه نام داشت، او نيز طابح و جاحم و تاحش و معكَه را زاييد24
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  .اين است سالهاي عمر ساره.  و ايام زندگاني ساره، صد و بيست و هفت سال بود1
  .م آمد تا براي ساره ماتم و گريه كندو ابراهي. در زمين كنعان مرد اربع كه حبرون باشد،   و ساره در قرية 2
  : و ابراهيم از نزد ميِّت خود برخاست و بني حت را خطاب كرده، گفت3
  .قبري از نزد خود به ملكيت من دهيد، تا ميت خود را از پيش روي خود دفن كنم.  من نزد شما غريب و نزيل هستم4
  :    پس بني حت در جواب ابراهيم گفتند5
 در بهترين . تو در ميان ما رئيس خدا هستي. ، سخن ما را بشنو اي موالي من6

  .هيچ كدام از ما، قبر خويش را از تو دريغ نخواهد داشت كه ميت خود را دفن كني. مقبره هاي ما ميت خود را دفن كن
  . تعظيم نمود  يعني بني حت،  پس ابراهيم برخاست، و نزد اهل آن زمين،7
اگر مرضَي شما باشد كه ميت خود را از نزد خود دفن كنم، سخن مرا بشنويد و به عفرون بن صوحار، براي من سفارش : فت و ايشان را خطاب كرده، گ8

   كنيد،
 .  تا مغارة مكفيله را كه از امالك او در كنار زمينش واقع است، به من دهد، به قيمت تمام، در ميان شما براي قبر، به ملكيت من بسپارد9

  :پس عفرون حتي، در مسامع بني حت، يعني همه كه به دروازة شهر او داخل مي شدند، در جواب ابراهيم گفت. در ميان بني حت نشسته بود و عفرون 10
مي  اي موالي من، ني، سخن مرا بشنو، آن زمين را به تو مي بخشم، و مغاره اي را كه در آن است به تو مي دهم، بحضور ابناي قوم خود، آن را به تو 11

 . ميت خود را دفن كن. بخشم

   پس ابراهيم نزد اهل آن زمين تعظيم نمود،12
قيمت زمين را به تو مي دهم، از من قبول . اگر تو راضي هستي، التماس دارم عرض مرا اجابت كني«:  و عفرون را به مسامع اهل زمين خطاب كرده، گفت13

  .فرماي، تا در آنجا ميت خود را دفن كنم
  : جواب ابراهيم گفت عفرون در14
  .اي موالي من، از من بشنو، قيمت زمين چهارصد مثقال نقره است، اين در ميان من و تو چيست؟ ميت خود را دفن كن15
ن وزن  رايج المعامله، به نزد عفرو  پس ابراهيم سخن عفرون را اجابت نمود، و آن مبلغي را كه در مسامع بني حت گفته بود، يعني چهارصد مثقال نقرة16

 .كرد
 درختاني كه در آن زمين، و در تمامي حدود و   يعني زمين و مغاره اي كه در آن است، با همة  برابر ممري واقع است،  كه در مكفيله،  پس زمين عفرون،17

   مقرر شد حوالي آن بود،
  .  به ملكيت ابراهيم، بحضور بني حت، يعني همه كه به دروازة شهرش داخل مي شدند18
  . خود ساره را در مغارة صحراي مكفيله، در مقابل ممري، كه حبرون باشد، در زمين كنعان دفن كرد  ابراهيم، زوجة از آن پس، 19
 .  به ملكيت ابراهيم به جهت قبر مقرر شد  و آن صحرا، با مغاره اي كه درآن است، از جانب بني حت،20
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  .هيم را در هر چيز بركت داد و ابراهيم پير و سالخوره شد، و خداوند، ابرا1
  .اكنون دست خود را زير ران من بگذار:  وي و بر تمام مايملك او مختار بود، گفت  و ابراهيم به خادم خود كه بزرگ خانة2
   ي، و به يهوه، خداي آسمان و خداي زمين، تو راقسم مي دهم، كه زني براي پسرم از دختران كنعانيان كه در ميان ايشان ساكنم نگير3
  . بلكه به واليت من و به مولدم بروي، و ازآنجا زني براي پسرم اسحاق بگيري4
  شايد آن زن راضي نباشد كه با من بدين زمين بيايد؟ آيا پسرت را بدان زميني كه از آن بيرون آمدي، باز برم؟:  خادم به وي گفت5
  .زنهار، پسر من بدانجا باز مبري:  ابراهيم وي را گفت6
او . كه اين زمين را به ذريت تو خواهم داد:  پدر و از زمين مولد من بيرون آورد و به من تكلم كرد و قسم خورده، گفت خداي آسمان كه مرا از خانة يهوه، 7

  اما. فرشتة خود را پيش روي تو خواهد فرستاد، تا زني براي پسرت از آنجا بگيري
  . من بري خواهي بود، ليكن زنهار پسر مرا بدانجا باز نبري اگر آن زن از آمدن با تو رضا  ندهد، از اين قسم8
  . پس خادم دست خود را زير ران آقاي خود ابراهيم نهاد، و در اين امر براي او قسم خورد9
  . نهرين آمدپس روانه شده، به شهر ناحور در اَرام. و همة اموال مواليش به دست او بود.  و خادم ده شتر، از شتران آقاي خود گرفته، برفت10
  . هنگامي كه زنان براي كشيدن آب بيرون مي آمدند، شتران خود را در خارج شهر، بر لب چاه آب خوابانيد  و به وقت عصر،11
 .اي يهوه، خداي آقايم ابراهيم، امروز مرا كامياب بفرما، و با آقايم ابراهيم احسان بنما«:  و گفت12
  . و دختران اهل اين شهر، به جهت كشيدن آب بيرون مي آيند اينك من بر اين چشمة آب ايستاده ام،13
بنوش و شترانت را نيز سيراب كنم، همان باشد كه نسيب : سبوي خود را فرود آر تا بنوشم، و او گويد:  پس چنين بشود كه آن دختري كه به وي گويم14

    .  بندة خود اسحاق كرده باشي، بدين، بدانم كه با آقايم احسان فرموده اي

  . و او هنوز از سخن گفتن فارغ نشده بود كه ناگاه رِفقه، دختر بتوئيل، پسر ملكه، زن ناحور، برادر ابراهيم، بيرون آمد و سبويي بر كتف داشت15
  .پس به چشمه فرو رفت، و سبوي خود را پر كرده، باال آمد.  و آن دختر بسيار نيكومنظر و باكره بود و مردي او را نشناخته بود16
اي آقاي من بنوش، و سبوي خود را بزودي بر دست خود : گفت. جرعه اي آب از سبوي خود به من بنوشان:  آنگاه خادم به استقبال او بشتافت و گفت17

  .فرود آورده، او را نوشانيد
15  .براي شترانت نيز بكشم تا از نوشيدن باز ايستند«:  و چون از نوشانيدنش فارغ شد، گفت19



  .ود را بزودي در آبخور خالي كرد و باز بسوي چاه، براي كشيدن بدويد، و از بهر همة شترانش كشيد پس سبوي خ20
  .  و آن مرد بر وي  چشم دوخته بود و سكوت داشت، تا بداند كه خداوند، سفر او را خيريت اثر نموده است يا نه21
  ي نيم مثقال وزن، و دو ابرنجين براي دستهايش، كه ده مثقال طال وزن آنها بود، و واقع شد چون شتران از نوشيدن باز ايستادن كه آن مرد حلقة طال22

  بيرون آورد،
  به من بگو كه دختر كيستي؟ آيا در خانة پدرت جايي براي ما باشد تا شب را بسر بريم؟«:  و گفت23
 » .من دختر بتوئيل، پسر ملكه كه او را از ناحور زاييد، مي باشم«:  وي را گفت24

  .نزد ما كاه و علف فروان است، و جايي نيز براي منزل«:  و بدو گفت25
   آنگاه آن مرد خم شد، خداوند را پرستش نمود 26
متبارك باد يهوه، خداي آقايم ابراهيم، كه لطف و وفاي خود را از آقايم دريغ نداشت، و چون من در راه بودم، خداوند مرا به خانة برادران «:  و گفت27

  .نمايي فرمودآقايم راه
  . مادر خويش را از اين وقايع خبر داد  پس آن دختر دوان دوان رفته، اهل خانة28
  .پس البان به نزد آن مرد، به سرچشمه، دوان دوان بيرون آمد.  و رفقه را برادري البان نام بود29
خواهر خود، رفقه را شنيد كه مي گفت آن مرد چنين به من گفته  و واقع شد كه چون آن حلقه و ابرنجينها را بر دستهاي خواهر خود ديد، و سخنهاي 30

  .و اينك نزد شتران به سرچشمه ايستاده بود. است، به نزد وي آمد
  .اي مبارك خداوند، بيا، چرا بيرون ايستاده اي؟ من خانه را و منزلي براي شتران مهيا ساخته ام:  و گفت31
  . و آب به جهت شستن پاهايش و پاهاي رفقايش آورد ان را باز كرد، و كاه و علف به شتران داد، پس آن مرد به خانه در آمد، و البان شتر32
 .بگو: گفت. تا مقصود خود را باز نگويم، چيزي نخورم: وي گفت.  و غذا پيش او نهادند33
  .من خادم ابراهيم هستم:  گفت34
  .گله ها و رمه ها و نقره و طال و غالمان و كنيزان و شتران و االغان بدو داده است و خداوند، آقاي مرا بسيار بركت داده و او بزرگ شده است، و35
 . و زوجة آقايم ساره، بعد از پير شدن، پسري براي آقايم زاييد، و آنچه دارد، بدو داده است36
  .گيريزني براي پسرم از دختران كنعانيان كه در زمين ايشان ساكنم، ن  و آقايم مرا قسم داد و گفت كه37
  . بلكه به خانةپدرم و به قبيلة من بروي، و زني براي پسرم بگيري38
  شايد آن زن همراه من نيايد؟:  و به آقاي خود گفتم39
از يهوه كه به حضور او سالك بوده ام، فرشتة خود را با تو خواهد فرستاد، و سفر تو را خيريت اثر خواهد گردانيد، تا زني براي پسرم :  او به من گفت40

 .قيبله ام و از خانة پدرم بگيري
  . آنگاه از قسم من بري خواهي گشت، چون به نزد قيبله ام رفتي، هر گاه زني به تو ندادند، از سوگند من بري خواهي بود41
  هي كرد،اي يهوه، خداي آقايم ابراهيم، اگر حال سفر مرا كه به آن آمده ام، كامياب خوا:  پس امروز به سر چشمه رسيدم و گفتم42
مرا از سبوي خود جرعه اي : پس چنين بشود كه آن دختري كه براي كشيدن آب بيرون آيد، و به وي گويم.  اينك من به سر اين چشمة آب ايستاده ام43

  آب بنوشان، 
  . تبياشام، و براي شترانت نيز آب مي كشم، او همان زن باشد كه خداوند، نصيب آقازادة من كرده اس:  و به من گويد44
و به وي .  و من هنوز از گفتن اين، در دل خود فارغ نشده بودم كه ناگاه رفقه با سبوي بر كتف خود بيرون آمده و به چشمه پايين رفت تا آب بكشد45

  .جرعه اي آب به من بنوشان: گفتم
  .پس نوشيدم و شتران را نيز آب داد. بياشام، و شترانت را نيز آب مي دهم : گفت  پس سبوي خود را بزودي از كتف خود فرو آورده، 46
پس حلقه را در بيني او، و ابرنجين ها را بر دستهايش . دختر بتُوئيل بن ناحور كه ملكَه، او را براي او زاييد: تو دختر كيستي؟ گفت:  و از او پرسيده، گفتم47

  .گذاشتم
 ابراهيم را، متبارك خواندم، كه مرا به راه راست هدايت فرمود، تا دختر برادر  آنگاه سجده كرده، خداوند را پرستش نمودم و يهوه، خداي آقاي خود48

  .آقاي خود را براي پسرش بگيرم
 . و اگرنه مرا خبر دهيد، تا بطرف راست يا چپره سپر شوم.  اكنون اگر بخواهيد با آقايم احسان و صداقت كنيد، پس مرا خبر دهيد49

  .اين امر از خداوند صادر شده است، با تو نيك يا بد نمي توانيم گفت:  البان و بتوئيل در جواب گفتند50
 .  او را برداشته، روانه شو تا زن پسرِ آقايت باشد، چنانكه خداوند گفته است  اينك رفقه حاضر است،51

  . و واقع شد كه چون خادم ابراهيم سخن ايشان را شنيد، خداوند را به زمين سجده كرد52
  .نقره و آالت طال و رختها را بيرون آورده، پيشكش رفقه كرد، و برادر و مادر او را چيزهاي نفيسه داد و خادم، آالت 53
  .مرا به سوي آقايم روانه نماييد:  و او و رفقايش خوردند و آشاميدند و شب را بسر بردند و بامدادان برخاسته، گفت54
  .و بعد از آن روانه شوددختر با ما ده روزي بماند :   برادر و مادر او گفتند55
  .مرا معطَل مسازيد، خداوند سفر مرا كامياب گردانيده است، پس مرا روانه نماييد تا بنزد آقاي خود بروم:  بديشان گفت56
  .دختر را بخوانيم و از زبانش بپرسيم:  گفتند57
  .مي روم: با اين مرد خواهي رفت؟ گفت:  پس رفقه را خواندند و به وي گفتند58
  .نگاه خواهرخود رفقه و دايه اش را با خادم ابراهيم و رفقايش روانه كردند آ59
  .تو خواهر مرا هستي، مادر هزار كورها باش، و به ذريت تو، دروازة دشمنان خود را متصرف شوند:  و رفقه را بركت داده، به وي گفتند60
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  . و خادم، رفقه را برداشته، برفت.  مرد روانه گرديدند پس رفقه با كنيزانش برخاسته، بر شتران سوار شدند، و از عقب آن61
  . و اسحاق از راه بِئَرلَحي رئي مي آمد، زيرا كه او در ارض جنوب ساكن بود62
  . و هنگام شام، اسحاق براي تفكر به صحرا بيرون رفت، و چون نظر باال كرد، ديد كه شتران مي آيند63
  سحاق را ديد، و از شتر خود فرود آمد، ا  و رفقه چشمان خود را بلند كرده،64
  .  خود را پوشانيد پس برقع خود را گرفته،. آقاي من است: اين مرد كيست كه در صحرا به استقبال ما مي آيد؟ و خادم گفت:  زيرا كه از خادم پرسيد65
. ه مادر خود، ساره آورد، و او را به زني خود گرفته دل در او بستو اسحاق، رفقه را به خيم:  همة كارهايي را كه كرده بود، به اسحاق باز گفت  و خادم،66

 .  تسلي پذيرفت و اسحاق بعد از وفات مادر خود،
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  . و ابراهيم، ديگر بار، زني گرفت كه قطوره نام داشت1
  . و او زمران و يقشان و مدان و مديان و يِشباق و شوحا را براي او زاييد2
  . و بني دان، اَشورين و لطوشيم و الُميم بودند. ان را آورد و يقشان، شبا و دد3
  . اينها، اوالد قطوره بودند جملة.  و پسران مديان، عيفا و عيفَر و حنوك و ابيداع و الداعه بودند4
  . و ابراهيم تمام مايملك خود را به اسحاق بخشيد5
 به جانب مشرق به زمين شرقي   از نزد پسر خويش اسحاق،  و ايشان را در حين حيات خود، ابراهيم عطايا داد  اما به پسران كنيزاني كه ابراهيم داشت،6

  .فرستاد
  .صد و هفتاد و پنج سال:  اين است ايام سالهاي عمر ابراهيم، كه زندگاني نمود7
  و به قوم خود ملحق شد.  و ابراهيم جان بداد، و در كمال شيخوخيت، پير و سير شده، بمرد8
  . در صحراي عفرون بن صوحارحتي، در مقابل  ممري دفن كردند  اسحاق و اسماعيل، او را در مغارة مكفيليه، و پسرانش،9
  .در آنجا ابراهيم و زوجه اش ساره مدفون شدند.  آن صحرايي كه ابراهيم از بني حت خريده بود10
 .ق نزد بئرلَحي ساكن بود و واقع شد بعد از وفات ابراهيم، كه خدا پسرش اسحاق را بركت داد، و اسحا11
  .  اين است پيدايش اسماعيل بن ابراهيم كه هاجر مصري كنيز ساره براي ابراهيم زاييد12
  . اسماعيل نَبايوت، و قيدار و اَدبيل و مبسام نخست زادة.  موافق اسمهاي ايشان به حسب پيدايش ايشان  و اين است نامهاي پسران اسماعيل،13
  و مسا  و مشماع و دومه 14
  . و حدار و تيما و يطُور و نافيش و قدمه15
  . اينانند پسران اسماعيل، و اين است نامهاي ايشان در بلدان و حله هاي ايشان، دوازده امير، حسب قبايل ايشان16
  . و مدت زندگاني اسماعيل، صد و سي و هفت سال بود كه جان را سپرده، بمرد و به قوم خود ملحق گشت17
 .و نصيب او در مقابل همة برادران او افتاد.  ايشان از حويله تا شور، كه مقابل مصر، به سمت آشور واقع است، ساكن بودند و18
  .ابراهيم، اسحاق را آورد.  و اين است پيدايش اسحاق بن ابراهيم19
  . ان ارام به زني گرفت از فد  و چون اسحاق چهل ساله شد، رفقه دختر بتوئيل ارامي و خواهر البان ارامي را،20
  .و خداوند او را مستجاب فرمود و زوجه اش رفقه حامله شد.  چون كه نازاد بود، نزد خداوند دعا كرد  و اسحاق براي زوجة خود،21
  . اگر چنين باشد، من چرا چنين هستم؟ پس رفت تا از خداوند بپرسد«: او گفت.  و دو طفل در رحم او منازعت مي كردند22
دو امت در بطن تو هستند، و دو قوم از رحم تو جدا شوند و قومي بر قومي تسلط خواهد يافت، و بزرگ، كوچك را بندگي خواهد : ند به وي گفت خداو23

  .نمود
 . و چون وقت وضع حملش رسيد، اينك توأمان در رحم او بودند24
  .و او را عيسو نام نهادند.  و نخستين، سرخ فام بيرون آمد و تمامي بدنش مانند پوستين، پشمين بود25
 شصت ساله   اسحاق، و در حين والدت ايشان،.  و بعد از آن، برادرش بيرون آمد و پاشنة عيسو را به دست خود گرفته بود و او را يعقوب نام نهادند26

  .بود
 . ل و چادر نشين مرد ساده د و اما يعقوب،.  و آن دو پسر، نمو كردند، و عيسو صيادي ماهر، و مرد صحرايي بود27

  . عيسو را دوست داشت، زيراكه صيد او را مي خورد اما رفقه، يعقوب را محبت نمودي  و اسحاق،28
   روزي يعقوب آش مي پخت و عيسو وا مانده، از صحرا آمد29
  .      ادوم ناميدنداز اين سبب او را » .مرا بخوران، زيراكه وامانده ام) يعني سرخ(از اين آش ادوم :  و عيسو به يعقوب گفت30
  .امروز نخست زادگي خود را به من بفروش:  يعقوب گفت31
  اينك من به حالت موت رسيده ام، پس مرا از نخست زادگي چه فايده؟:  عيسو گفت32
  .پس براي او قسم خورد، و نخست زادگي خود را به يعقوب فروخت. امروز براي من قسم بخور:  يعقوب گفت33
 .پس عيسو نخست زادگي خود را خوار نمود.  برفت  آش عدس را به عيسو داد، كه خورد و نوشيد و برخاسته، و يعقوب نان و34

 
26 

  .و اسحاق نزد ابي ملك، پادشاه فلسطينيان به جرار رفت.  و قحطي در آن زمين حادث شد، غير آن قحط اول كه در ايام ابراهيم بود1
  . بلكه به زميني كه به تو بگويم ساكن شو ر فرود ميا،به مص:  و خداوند بر وي  ظاهر شده، گفت2
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 در اين زمين توقف نما، و با تو خواهم بود و تو را بركت خواهم داد، زيرا كه به تو و ذريت تو تمام اين زمين را مي دهم و سوگندي را كه با پدرت 3
  .ابراهيم خوردم، استوار خواهم داشت

  .ير گرداننم، و تمام اين زمينها را به ذريت تو بخشم و از ذريت تو جميع امت هاي جهان بركت خواهند يافتو ذريت را مانند ستارگان آسمان كث 4
  . زيرا كه ابراهيم قول مرا شنيد و وصايا و عوامر و فرايض و احكام مرا نگاه داشت5
  .   پس اسحاق و در جرار اقامت نمود6
 زيرا ترسيد كه بگويد زوجة من است، مبادا اهل آنجا او را به خاطر رفقه كه  اوخواهر من است،: گفت.  و مردمان آن مكان دربارة زنش از او جويا شدند7

  .نيكومنظر بود، بكشند
 خود رفقه، مزاح مي   پادشاه فلسطينيان، از دريچه نظاره كرد و ديد كه اينك اسحاق با زوجة  و چون در آنجا مدتي توقف نمود، چنان افتاد كه ابي ملك،8
  . ندك
  .زيرا گفتم كه مبادا براي وي بميرم: پس چرا گفتي كه خواهر من است؟ اسحاق بدو گفت! همانا اين زوجة توست:  اسحاق راخوانده، گفت  پس ابي ملك،9
  .اين چه كار است كه با ما كردي؟ نزديك بود كه يكي از قوم با زوجه ات همخواب شود، و بر ما جرمي آورده باشي:  ابي ملك گفت10
  .كسي كه متعرض اين مرد و زوجه اش بشود، هر آينه خواهد مرد:  و ابي ملك تمامي قوم را قدغن فرموده، گفت11
  . و اسحاق در آن زمين زراعت كرد، و در آن سال صد چندان پيدا نمود، و خداوند او را بركت داد12
  .ديد و آن مرد بزرگ شده، اَناًفاَناً ترقي مي نمود، تا بسيار بزرگ گر13
  .و فلسطينيان بر او حسد برند.  و او را گلة گوسفندان و مواشي گاوان و غالمان كثير بود14
  . و همة چاههايي كه نوكران پدرش در ايام پدرش ابراهيم، كنده بودند، فلسطينيان آنها را بستند، و از خاك پركردند15
  .بسيار بزرگتر شده اي زيرا كه از ما  از نزد ما برو،:  و ابي ملك به اسحاق گفت16
  .     در آنجا ساكن شد  پس اسحاق از آنجا برفت، و در وادي جرار فرود آمده،17
 اسحاق از سر نو كند و آنها را مسمي نمود   و چاههاي آب را كه در ايام پدرش ابراهيم كنده بودند و فلسطينيان آنها را بعد از وفات ابراهيم بسته بودند،18

  .درش آنها را ناميده بودبه نامهايي كه پ
  . و نوكران اسحاق در آن وادي حفره زندند و چاه آب زنده اي در آنجا يافتند19
  . پس آن چاه را عسق ناميد، زيرا كه با وي منازعه كردند! اين آب از آن ماست«:  گفتند   شبانان جرار با شبانان اسحاق منازعه كرده،20
  . و آنرا سطنه ناميد راي آن نيز جنگ كردند، همچنان ب  و چاهي ديگر كندند،21
كه اكنون خداوند ما را وسعت داده است، و در زمين، : پس آن را رحوبوت ناميد، گفت.  و از آنجا كوچ كرده، جاهي ديگر كند و براي آن جنگ نكردند22

  .بارور خواهيم شد
  . پس از آنجا به بِئرشَبع آمد23
ترسان مباش زيرا كه من با تو هستم، و تو را بركت مي دهم، و ذريت تو . من خداي پدرت ابراهيم هستم: اهر شده، گفت در همان شب، خداوند بر وي ظ24

  . ابراهيم، فراوان خواهم ساخت را بخاطر بندة
  . و خيمة خود را بر پا نمود و نوكران اسحاق چاهي در آنجا كندند  و مذبحي در آنجا بنا نهاد و نام يهوه راخواند،25
  . به اتفاق يكي از اصحاب خود، احزاب نام، و فيكول، كه سپهساالر او بود، از جرار به نزد او آمدند  و ابي ملك،26
  چرا نزد من آمديد، با آنكه با من عدوات نموديد، و مرا از نزد خود رانديد؟«:  و اسحاق بديشان گفت27
  .  و عهدي با تو ببنديم گفتيم سوگندي در ميان ما و تو باشد،پس . به تحقيق فهميده ايم كه خداوند با توست:  گفتند28
  . بلكه غير از نيكي به تو نكرديم، و تو را به سالمتي روانه نموديم، و اكنون مبارك خداوند هستيم  تا با ما بدي نكني چنانكه به تو ضرري نرسانديدم،29
  .ند آنگاه براي ايشان ضيافتي بر پا نمود، و خوردند و آشاميد30
  . از نزد وي به سالمتي رفتند پس،.  بامدادان برخاسته، با يكديگر قسم خوردند، و اسحاق ايشان را وداع نمود31
  !آب يافتيم:  و در آن روز چنان افتاد كه نوكران اسحاق آمده، او را از آن چاهي كه مي كندند خبر داده، گفتند32
  . تا امروز بئر شَبع نام دارد از اين سبب آن شهر،.  پس آنرا شَبعه ناميد33
  . و بسمه، دختر ايلون حتي را به زني گرفت  يهوديه، دختر بيري حتي،  و چون عيسو چهل ساله بود،34
 .  و ايشان باعث تلخي جان اسحاق و رفقه شدند35

  
27 

  .لبيك: گفت! اي پسر من:  وي گفت و چون اسحاق پير شد و چشمانش از ديدن تار گشته بود، پسر بزرگ خود عيسو را طلبيده، به1
  .اينك پير شده ام و وقت عجل خود را نمي دانم:  گفت2
 پس اكنون، سالح خود يعني تركش و كمان خويش را گرفته، به صحرا برو، و نخجيري براي من بگير، و خورشي براي من چنانكه دوست مي دارم 3

  .م تو را بركت دهدساخته، نزد من حاضر كن، تا بخورم و جانم قبل از مردن
  . بياورد  و چون اسحاق به پسر خود عيسو سخن مي گفت، رفقه بشنيد و عيسو به صحرا رفت تا نخجيري صيد كرده،5
  :اينك پدر تو را شنيدم كه برادرت عيسو را خطاب كرده، مي گفت:  آنگاه رفقه پسر خود يعقوب را خوانده، گفت6
  .و قبل از مردنم تو را در حضور خداوند بركت دهم.  آن را بخورم براي من شكاري آورده، خورشي بساز تا7
18  . پس اي پسر من، آالن سخن مرا بشنو در آنچه من به تو امر مي كنم8



  . بسوي گله بشتاب، و دو بزغالة خوب از بزها، نزد من بياور، تا از آنها غذايي براي پدرت بطوري كه دوست مي دارد، بسازم9
  . و تو را قبل از وفاتش بركت دهد  ببر تا بخورد، و آن را نزد پدرت10
   اينك برادرم عيسو، مردي مويدار است و من مردي بي موي هستم،:  رفقه، گفت  يعقوب به مادرخود،11
  . و در نظرش مثل مسخره اي بشوم، و لعنت به عوض بركت بر خود آورم  شايد كه پدرم مرا لمس نمايد،12
  .فقط سخن مرا بشنو و رفته، آن را براي من بگير! سر من، لعنت تو بر من باداي پ«:  مادرش به وي گفت13
  .و مادرش خورشي ساخت بطوري كه پدرش دوست مي داشت.  پس رفت و گرفته، نزد مادر خود آورد14
  ، و رفقه، جامة فاخر پسر بزرگ خود عيسو را كه نزد او در خانه بود گرفته، به پسر كهتر خود يعقوب پوشانيد15
  .  و پوست بزغاله ها را، بر دستها و نرمة گردن او برست16
  . و خورش و ناني كه ساخته بود،  به دست پسر خود يعقوب سپرد17
  لبيك، تو كيستي اي پسر من؟: گفت! اي پدر من:  پس نزد پدر خود آمده، گفت18
  . كردم آالن برخيز، بنشين و از شكار من بخور، تا جانت مرا بركت دهدآنچه به من فرمودي. من نخست زادة تو عيسو هستم:  يعقوب به پدر خود گفت19
  .يهوه خداي تو به من رسانيد: چگونه بدين زودي يافتي؟ گفت! اي پسر من:  اسحاق به پسر خود گفت20
  .اي پسر من، نزديك بيا تا تو را لمس كنم، كه آيا تو پسر من عيسو هستي يا نه:  اسحاق به يعقوب گفت21
  . دستهاي عيسوست  ليكن دستها، آواز، آواز يعقوب است،:  گفت س يعقوب نزد پدر خود اسحاق آمده، و او را لمس كرده، پ22
  پس او را بركت داد .  و او را نشناخت، زيرا كه دستهايش مثل دستهاي برادرش عيسو، موي دار بود23
  .من هستم: آيا تو همان پسر من، عيسو هستي؟ گفت :  و گفت24
  .پس نزد وي آورد و بخورد و شراب برايش آورد و نوشيد. نزديك بياور تا از شكار پسر خود بخورم و جانم تو را بركت دهد:  پس گفت25
  .اي پسر من، نزديك بيا و مرا ببوس:  و پدرش، اسحاق به وي گفت26
  . را بركت داده باشد پس آمده، او را بوسيد و رايحة پسر من، مانند رايحة صحرايي است كه خداوند آن 27
  . پس خدا تو را از شبنم آسمان و از فربهي زمين، و از فراواني غله و شيره عطا فرمايد28
ملعون باد هر كه تو را لعنت .  قومها تو را بندگي نمايند و طوايف تو را تعظيم كنند، بر برادران خود سرور شوي، و پسران مادرت تو را تعظيم نمايند29

  . و را مبارك خواند، مبارك بادكند، و هركه ت
  .  و واقع شد چون اسحاق، از بركت دادن به يعقوب شد، به مجرد بيرون رفتن از حضور پدر خود اسحاق، كه برادرش عيسو از شكار باز آمد30
  . جانت مرا بركت دهدپدر من برخيزد و از شكار پسر خود بخورد، تا:  و او نيز خورشي ساخت، و نزد پدر خود آورده، به پدرخود گفت31
  . عيسو هستم من پسر نخستين تو،: تو كيستي؟ گفت:  پدرش اسحاق به وي گفت32
 و قبل آمدن تو از همه خوردم و او را بركت  پس آن كه بود كه نخجيري صيد كرده، برايم آورد،:  آنگاه لرزه اي شديد به اسحاق مستولي شده، گفت33

   بود؟دادم، و في الواقع او مبارك خواهد
  !اي پدرم، به من، به من نيز بركت بده:  عيسو چون سخنان پدر خود را شنيد، نعره اي عظيم و بي نهايت تلخ برآورده، به پدر خود گفت34
  .برادرت به حليه آمد، و بركت تو را گرفت:  گفت35
آيا براي من «: پس گفت» .ست زادگي مرا گرفت، و اكنون مرا گرفته استاول نخ. نام او را يعقوب بخوبي نهادند، زيرا كه دو مرتبه مرا از پا درآورد:  گفت36

  نيز بركتي نگاه نداشتي؟
پس آالن اي پسر . اينك او را بر تو سرور ساختم، و همة برادرانش را غالمان او گردانيدم، و غله و شيره را رزق او دادم:  اسحاق در جواب عيسو گفت37

  من، براي تو چه كنم؟
  .و عيسو به آواز بلند بگريست! اي  پدر من، آيا همين يك بركت را داشتي؟ به من،  به من نيز اي پدرم بركت بده: پدر خود گفت عيسو به 38
  .مسكن تو دور از فريهي زمين، و شبنم آسمان از باال خواهد بود:  پدرش اسحاق در جواب او گفت39
 » .ي كرد، و واقع خواهد شد كه چون سر باز زدي، يوغ او را از گردن خود خواهي انداخت و به شمشيرت خواهي زيست و برادر خود را بندگي خواه40

ايام نوحه گري براي پدرم نزديك است، آنگاه :  و عيسو بسبب آن بركتي كه پدرش به يعقوب داده بود، بر او بغض ورزيد، و عيسو در دل خود گفت41
  .برادرخود يعقوب را خواهم كشت

اينك برادرت عيسو دربارة تو خود : پس فرستاده، پسر كوچك خود يعقوب را خوانده، بدو گفت. نان پسر بزرگ خود، عيسو آگاهي يافت و رفقه، از سخ42
  .را تسلي مي دهد به اينكه تو را بكشد

 .    پس آالن اي پسرم سخن مرا بشنو و برخاسته، نزد برادرم، البان، به حران فرار كن43

  .مان، تا خشم برادرت برگردد و چند روز نزد وي ب44
چرا بايد از شما هر دو در يك روز . آنگاه مي فرستم و تو را از آنجا باز مي آورم.  تا غضب برادرت از تو برگردد، و آنچه بدو كردي، فراموش كند45

  محروم شوم؟
ز دختران حتّ، مثل ايناني كه دختران اين زمينند بگيرد، مرا از اگر يعقوب زني ا. بسبب دختران حتّ از جان خود بيزار  شده ام:  و رفقه به اسحاق گفت46

 . حيات چه فايده خواهد بود
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19  .زني از دختران كنعان مگير:  و اسحاق، يعقوب را خوانده، او را بركت داد و او را امر فرموده، گفت1



  . زني از دختران البان، برادر مادرت، براي خود بگير برخاسته، به  فَدان اَرام، به خانة پدر و مادرت، بتوئيل، برو و از آنجا2
  . و خداي قادر مطلق تو را بركت دهد و تو را بارور و كثير سازد، تا از تو امت هاي بسيار بوجود آيند3
  .شيد و بركت ابراهيم را به تو دهد، به تو و به ذريت تو با تو، تا وارث زمين غربت خود شوي، كه خدا آن را به ابراهيم بخ4
  . برادر رفقه، مادر يعقوب و عيسو، رفت  نزد البان بن بتوئيل ارامي،  پس اسحاق، يعقوب را روانه نمود و به فدان ارام،5
  و اما عيسو چون ديد كه اسحاق يعقوب را بركت داده، او را به فدان ارام روان نمود تا از آنجا زني براي خود بگيرد، و در حين بركت دادن به وي امر6

  كرده، گفته بود كه زني از دختران كنعان مگير،
   و اينك يعقوب، پدر و مادر خود را اطاعت نموده، به فدان ارام رفت، 7
   و چون عيسو ديد كه دختران كنعان درنظر پدرش اسحاق، بدند،8
  . به زني گرفت الوه بر زناني كه داشت، پس عيسو نزد اسماعيل رفت، و محلت، دختر اسماعيل بن ابراهيم را كه خواهر نبايوت بود، ع9
  .  و اما يعقوب ، بِئرشَبع روانه شده، بسوي حران رفت10
 و به موضعي نزول كرده، در آنجا شب را بسر برد، زيرا كه آفتاب غروب كرده بود و يكي از سنگهاي آنجا را گرفته، زير سر خود نهاد و درهمان جا 11

  . بخسبيد
  . و خوابي ديد كه ناگاه نردباني بر زمين برپا شده، كه سرش به آسمان مي رسد، و اينك فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول مي كنند12
ريت اين زميني را كه تو بر آن خفته اي به تو و به ذ. من هستم يهوه، خداي پدرت ابراهيم، و خداي اسحاق:  در حال، خداوند بسر آن ايستاده ، مي گويد13

  .تو مي بخشم
 و ذريت تو مانند غبار زمين خواهند شد، و به مغرب و مشرق و شمال و جنوب منتشر خواهي شد، و از تو و از نسل تو جميع قبايل زمين بركت خواهند 14

  . يافت
راكه تا آنچه را به تو گفته ام، بجا نياورم، تو را  و اينك من با تو هستم، و تو را در هر جايي كه روي، محافظت فرمايم تا تو را بدين زمين باز آورم، زي15

  .رها نخواهم كرد
  .البته يهوه در اين مكان است و من ندانستم«:  پس يعقوب از خواب بيدار شد و گفت16
  .اين نيست جز خانة خدا و اين است دروازة آسمان! اين چه مكان ترسناكي است«:  پس ترسان شده، گفت17
  .خاست و آن سنگي را كه زير سر خود نهاده بود، گرفت و چون ستوني برپا داشت و روغن بر سرش ريخت بامدادان يعقوب بر18
  . و آن موضع را بيت ئيل ناميد، لكن نام آن شهر اوالً لوز بود19
  رم و رخت تا بپوشم،اگر خدا با من باشد، و مرا در اين راه كه مي روم محافظت كند، و مرا نان دهد تا بخو:  و يعقوب نذر كرده، گفت20
  . هر آينه يهوه، خداي من خواهد بود  تا به خانة پد رخود به سالمتي برگردم،21
 . و آنچه به من بدهي، ده يك آن را به تو خواهم داد  بيت اهللا شود،  و اين سنگي را كه چون ستون برپا كردم،22
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  . پس يعقوب روانه شد و به زمين بني المشرق آمد1
  . و بر كناره اش سه گلة گوسفند خوابيده، چونكه ازآن چاه گله ها را آب مي دادند، و سنگي بزرگ بر دهنة چاه بود ه اينك در صحرا، چاهي است، و ديد ك2
  .پس سنگ را بجاي خود، بر سر چاه باز گذاشتندي.  چاه غلتانيده، گله را سيراب كردندي  و چون همة گله ها جمع شدندي، سنگ را از دهنة3
  .ما از حرانيم : اي برادرانم از كجا هستيد؟ گفتند:  يعقوب بديشان گفت4
  .مي شناسيم: البان بن ناحور را مي شناسيد؟ گفتند:  بديشان گفت5
  .بسالمت، و اينك دخترش، راحيل، با گلة او مي آيد: بسالمت است؟ گفتند : بديشان گفت6
  .نيست، گله را آب دهيد و رفته، بچرانيدهنوز روز بلند است و وقت جمع گردن مواشي :  گفت7
  .نمي توانيم، تا همة گله ها جمع شوند، و سنگ را از سر چاه بغلتانند، آنگاه گله را آب مي دهيم:  گفتند8
  .زيراكه آنها را چوپاني مي كرد.  با گلة پدر خود رسيد  و هنوز با ايشان در گفتگو مي بود كه راحيل،9
 يعقوب نزديك شده، سنگ را از سر چاه غلتانيد، و گلة خالوي   و گلة خالوي خويش، البان را ديد،  دختر خالوي خود، البان، اما چون يعقوب راحيل،10

  .خويش، البان را سيراب كرد
  . و يعقوب، راحيل را بوسيد، و به آواز بلند گريست11
  . پدر خود را خبر داد ان دوان رفته،پس دو.  و يعقوب راحيل را خبر داد كه او برادر پدرش، و پسر رفقه است12
 و واقع شد كه چون البان، خبر خواهرزاة خود، يعقوب را شنيد، به استقبال وي شتافت، و او را بغل گرفته، و بوسيد و به خانة خود آورد، و او البان را 13

  . اين امور آگاهانيد از همة
  .و نزد وي مدت يك ماه توقف نمود. هستيفي الحقيقه تو استخوان و گوشت من :  البان وي را گفت14
آيا چون برادر من هستي، مرا بايد مفت خدمت كني؟ به من بگو كه اجرت تو چه خواهد بود؟ و البان را دو دختر بود، كه نام :  به يعقوب گفت  پس البان،15

  .بزرگتر، ليه و اسم كوچكتر، راحيل بود
  .صورت و خوش منظر بود و چشمان ليه ضعيف بود، و اما راحيل، خوب 17
  .براي دختر كوچكت راحيل، هفت سال تو را خدمت مي كنم:  و يعقوب عاشق راحيل بود و گفت18
20  .    نزد من بمان. او را به تو بدهم، بهتر است از آنكه به ديگري بدهم:  البان گفت19



  .نظرش روزي چند نمود درو به سبب محبتي كه به وي داشت، .  پس يعقوب براي راحيل هفت سال خدمت كرد20
  .زوجه ام را به من بسپار، كه روزهايم سپري شد، تا به وي درآيم:  و يعقوب به البان گفت21
   ضيافتي برپا نمود،  پس البان همة مردان آنجا را دعوت كرده،22
  . و واقع شد كه هنگام شام، دخترخود، ليه را برداشته او را نزد آورد، و او به وي درآمد23
  .          و البان كنيز خود زلفه را، به دختر خود ليه  به كنيزي داد 24
  اين چيست كه به من كردي؟ مگر براي راحيل نزد تو خدمت نكردم؟ چرا مرا فريب دادي؟: پس به البان گفت!  صبحگاهان ديد، كه اينك ليه است25
  .  زرگتر بدهنددر واليت ما چنين نمي كنند كه كوچكتر را قبل از ب:  البان گفت26
  . هفتة اين را تمام كن و او را نيز به تو مي دهيم، براي هفت سال ديگر كه خدمتم بكني27
  . پس يعقوب چنين كرد، و هفتة او را تمام كرد، و دخترخود، راحيل بزني بدو داد28
  . و البان، كنيز خود، بلهه را به دخترخود، راحيل به كنيزي داد29
 .آمد و او را از ليه بيشتر دوست داشت، و هفت سال ديگر خدمت وي كرد و به راحيل نيز در30
  .ولي راحيل، نازاد ماند.  و چون خداوند ديد كه ليه مكروه  است، رحم او را گشود31
  .هد داشتآالن شوهرم مرا دوست خوا. خداوند مصيبت مرا ديده است:  و ليه حامله شده، پسري بزاد و او را رؤبين نام نهاد، زيرا گفت32
  .پس او را شمعون ناميد.  اين را نيز به من بخشيد چونكه خداوند شنيد كه من مكروه هستم،:  و بار ديگر حامله شده، پسري زاييد و گفت33
  . را الوي نام نهاداز اين سبب او. اكنون اين مرتبه شوهرم با من خواهد پيوست، زيرا كه برايش سه پسر زاييدم:  و باز آبستن شده، پسري زاييد و گفت34
 . آنگاه از زاييدن باز ايستاد. پس او را يهودا نام نهاد. اين مرتبه خداوند را حمد مي گويم:  و بار ديگر حامله شده، پسري زاييد و گفت35
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  .به من بده و االّ مي ميرمپسران : و به يعقوب گفت.  و اما راحيل، چون ديد كه براي يعقوب، اوالدي نزاييد، راحيل بر خواهر خود حسد برد1
  مگر من به جاي خدا هستم كه بار رحم را از تو باز داشته است؟«:  آنگاه غضب يعقوب بر راحيل افروخته شد و گفت2
  .بدو درآ تا بر زانويم بزاد، و من نيز از او اوالد بيابم! اينك كنيز من، بلهه:  گفت3
  .   او به وي درآمد پس كنيز خود بلهه را به يعقوب به زني داد، و4
  .   و بلهه آبستن شده، پسري براي يعقوب زاييد5
  .پس او را دان نام نهاد. خدا مرا داوري كرده است، و آواز مرا نيز شنيده، و پسري به من عطا فرموده است:  و راحيل گفت6
  . و بلهه، كنيز راحيل، باز حامله شده، پسر دومين براي يعقوب زاييد7
  .و او را نفتالي نام نهاد.  به كُشتيهاي خدا با خواهرخود كشتي گرفتم و غالب آمدم: و راحيل گفت8
  . و اما ليه چون ديد كه از زاييدن باز مانده بود، كنيز خود زلفه را برداشته، او را به يعقوب به زني داد9
  .  و زلفه، كنيز ليه، براي يعقوب پسري زاييد10
  . جاد ناميدپس او را! به سعادت:  و ليه گفت11
  . و زلفه، كنيز ليه، پسر دومين براي يعقوب زاييد12
  . و او را اشير نام نهاد. زيراكه دختران، مرا خوشحال خواهند! به خوشحالي من:  و ليه گفت13
از مهر گياههاي پسر خود به :  گفتپس راحيل به ليه.  و در ايام درو گندم، رؤبين رفت و مهر گياهها در صحرا يافت و آنها را نزد مادر خود ليه، آورد14

  .من بده
  .امشب به عوض مهر گياه پسرت، با تو بخوابد: راحيل گفت» آيا كم است كه شوهر مرا گرفتي و مهر گياه پسر مرا نيز مي خواهي بگيري؟«:  وي را گفت15
پس آنشب . درآ، زيراكه تو را به مهرگياه پسر خود اجير كردمبه من «:  و وقت عصر، چون يعقوب از صحرا مي آمد، ليه به استقبال وي بيرون شده گفت16

  .با وي همخواب شد
  . و خدا، ليه را مستجاب فرمود كه آبستن شده، پسر پنجمين براي يعقوب زاييد17
  .و او را يساكار نام نهاد» .خدا اجرت به من داده است، زيرا كنيز خود را به شوهر خود دادم:  و ليه گفت18
  . ديگر ليه حامله شده، پسر ششمين براي يعقوب زاييد و بار 19
  .پس او را زبولون ناميد. ه شش پسر براي او زاييدمکاكنون شوهرم با من زيست خواهد كرد، زيرا. خدا عطاي نيكو به من داده است:  و ليه گفت20
  . و بعد از آن دختري زاييد، و او را دينه نام نهاد21
  .ورد، و دعاي او را اجابت فرموده، خدا رحم او را گشود پس خدا راحيل را بياد آ22
  .خدا ننگ مرا برداشته است:  و آبستن شده، پسري بزاد و گفت23
 » .خداوند پسري ديگر براي من مزيد خواهد كرد:  و او را يوسف ناميده، گفت24

  .تا به مكان و وطن خويش بروممرا مرخص كن :  و واقع شد كه چون راحيل، يوسف را زاييد، يعقوب به البان گفت25
  . زنان و فرزندان مرا كه براي ايشان تو را خدمت كرده اند به من واگذار تا بروم زيرا خدمتي كه به تو كردم، تو مي داني26
  .كاش كه منظور نظر تو باشم، زيرا تَفَأالً يافته ام كه به خاطر تو، خداوند مرا بركت داده است:  البان وي  را گفت27
  .اجرت خود را بر من معين كن تا آن را به تو دهم:  و گفت28
21  .خدمتي كه به تو كرده ام، خود مي داني و مواشي ات چگونه نزد من بود:  وي را گفت29



دارك خانة خود را كي و اكنون من نيز ت.  زيرا قبل از آمدن من، مال تو قليل بود، و به نهايت زياد شد، و بعد از آمدن من، خداوند تو را بركت داده است30
  ببينم؟

  .چيزي به من مده، اگر اين كار را براي من بكني، بار ديگر شباني و پاسباني گلة تو را خواهم نمود:  يعقوب گفتپس تو را چه بدهم؟:  گفت31
 ها و پيسه ها را از بزها، جدا مي سازم، و  امروز در تمامي گلة تو گردش مي كنم، و هر ميش پيسه و ابلق و هر ميش سياه را از ميان گوسفندان، و ابلق32

  .آن، اجرت من خواهد بود
 و در آينده عدالت من، بر من شهادت خواهد داد، وقتي كه بيايي تا اجرت مرا پيش خود ببيني، آنچه از بزها، پيسه و ابلق، و آنچه از گوسفندان، سياه 33

  .نباشد، نزد من به دزدي شمرده شود
  . موافق سخن تو باشداينك«:  البان گفت34
 و در همان روز، بزهاي نرينة مخَطّط و ابلق، و همة ماده بزهاي پيسه و ابلق، يعني هر چه سفيدي در آن بود، و همة گوسفندان سياه را جدا كرده، به 35

  .دست پسران خود سپرد
  .اني كردو يعقوب باقي گلة البان را شب.  و درميان خود و يعقوب، سه روز را مسافت گذارد36
 و يعقوب چوبهاي تر و تازه از درخت كبوده و بادام و چنار براي خود گرفت، و خط هاي سفيد در آنها كشيد، و سفيدي را كه در چوبها بود ، ظاهر 37

  .كرد
نهاد، تا چون براي نوشيدن  و وقتي كه گله ها، براي آب خوردن مي آمدند، آن چوبهايي را كه خراشيده بود، در حوضها و آبخورها پيش گله ها مي 38

  .بيايند، حمل بگيرند
  . پس گله ها پيش چوبها بارآور مي شدند، و بزهاي مخطّط و پيسه و ابلق مي زاييدند39
  . شت البان نگذا  بزها را جدا كرد، و روي گله ها را بسوي هر مخطّط و سياه درگلة البان واداشت، و گله هاي خود را جدا كرد و با گلة  و يعقوب،40
  . و هرگاه حيوان هاي تنومند حمل مي گرفتند، يعقوب چوبها را پيش آنها در آبخورها مي نهاد، تا در ميان چوبها حمل گيرند41
  . و تنومندها از آن يعقوب شدند  آنها را نمي گذاشت، پس ضعيف ها از آن البان،  و هرگاه حيوانات ضعيف بودند،42
 .  گله هاي بسيار و كنيزان و غالمان و شتران و حماران بهم رسانيد و  و آن مرد بسيار ترقي نمود،43
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  . و از اموال پدر ما تمام اين بزرگي را بهم رسانيد يعقوب همة مايملك پدر ما را گرفته است،:  و سخنان پسران البان را شنيد كه مي گفتند1
  . و يعقوب روي البان را ديد كه اينك مثل سابق با او نبود2
  .به زمين پدرانت و به مولد خويش مراجعت كن و من با تو خواهم بود:  خداوند به يعقوب گفت و3
  .  پس يعقوب فرستاده، راحيل و ليه را به صحرا نزد گلة خود طلب نمود4
  .روي پدر شما را مي بينم كه مثل سابق با من نيست ليكن خداي پدرم با من بوده است:  و بديشان گفت5
  .نيد كه به تمام قوت خود پدر شما را خدمت كرده ام و شما مي دا6
  .  پدر شما مرا فريب داده، ده مرتبه اجرت مرا تبديل نمود ولي خدا او را نگذاشت كه ضرري به من رساند7
  .ط مي زاييدند هرگاه مي گفت اجرت تو پيسه ها باشد، تمام گله ها پيسه مي آوردند، و هرگاه گفتي اجرت تو مخطط باشد، همة گله ها مخط8
  .  پس خدا اموال پدر شما را گرفته، به من داده است9
 و واقع شد هنگامي كه گله ها حمل مي گرفتند كه در خوابي چشم خود را باز كرده، ديدم اينك قوچهايي كه با ميشها جمع مي شدند، مخطط و پيسه و 10

  .ابلق بودند
  .لبيك: تمگف! اي يعقوب:  و فرشتة خدا در خواب به من گفت11
اكنون چشمان خود را باز كن و بنگر كه همة قوچهايي كه با ميشها جمع مي شوند، مخطط و پيسه و ابلق هستند زيراكه آنچه البان به تو كرده :  گفت12

  .است، ديده ام
نه شده، و به زمين مولَد خويش مراجعت آالن برخاسته، از اين زمين روا.  من هستم خداي بيت ئيل، جايي كه ستون را مسح كردي و با من نظرنمودي13
     .نما

  آيا در خانة پدر ما، براي ما بهره يا ميراثي باقيست؟:  راحيل و ليه در جواب وي گفتند14
  . مگر نزد او چون بيگانگان محسوب نيستيم، زيراكه ما را فرخته است و نقد ما را تماماً خورده15
 » . پس اكنون آنچه خدا به تو گفته است، بجا آور ا گرفته است، از آن ما و فرزندان ماست، زيرا تمام دولتي را كه خدا از پدر م16

   آنگاه يعقوب برخاسته، فرزندان و زنان خود را بر شتران سوار كرد، 17
داشت تا نزد پدر خود اسحاق به  يعني مواشي حاصله خود را كه در فدان ارام حاصل ساخته بود، بر  و تمام مواشي و اموال خود را كه اندوخته بود،18

  .زمين كنعان برود
  . و اما البان براي پشم بريدن گلة خود رفته بود و راحيل، بتهاي پدر خود را دزديد19
  . و يعقوب البان ارامي را فريب داد، چونكه او را از فرار كردن خود آگاه نساخت20
 .  و متوجه حبل جلعاد شد پس با آنچه داشت، بگريخت و برخاسته، از نهر عبور كرد21

  .  در روز سوم، البان را خبر دادند كه يعقوب فرار كرده است22
22  . پس برادران خويش را با خود برداشته، هفت روز راه درعقب او شتافت تا در جبل جلعاد بدو پيوست23



  .عقوب نيك يا بد نگوييبا حذر باش كه به ي«:  شبانگاه، خدا در خواب بر البان ارامي ظاهر شده، به وي گفت24
  . پس البان به يعقوب در رسيد و يعقوب خيمة خود را در جبل زده بود، و البان با برادران خود نيز در جبل جلعاد فرود آمدند25
  چه كردي كه مرا فريب دادي و دخترانم را مثل اسيران شمشير برداشته، رفتي؟ «:  و البان به يعقوب گفت26
  ه، مرا فريب دادي و مرا آگاه نساختي تا تو را با شادي و نَغَمات و دف و بربط مشايعت نمايم؟  چرا مخفي فرار كرد27
  . و مرا نگذاشتي كه پسران و دختران خود را ببوسم، الحال ابلحانه حركتي نمودي28
  .حذر باش كه به يعقوب نيك يا بد نگوييبا : ليكن خدا پدر شما دوش به من خطاب كرده، گفت.  و در قوت دست من است كه به شما اذيت رسانم29
   و آالن چونكه به خانة پدر خود رغبتي تمام داشتي، البته رفتني بودي وليكن خدايان مرا چرا دزدي؟30
  سبب اين بود كه ترسيدم و گفتم شايد دختران خود را از من به زور بگيري،:  يعقوب در جواب البان گفت31
زيرا يعقوب » .در حضور برادران ما، آنچه از اموال تو نزد ما باشد، مشخص كن و براي خود بگير. بيابي، او زنده نماند و اما نزد هركه خدايانت را 32

 .ندانست كه راحيل آنها را دزديده است
  .  درآمد پس البان به خيمة يعقوب و به خيمة ليه و به خيمة دو كنيز رفت و نيافت، و از خيمة ليه بيرون آمده و به خمية راحيل33
  . اما راحيل بتها را گرفته، زير جهاز شتر نهاد و بر آن بنشست و البان تمام خيمه را جستجو كرده، چيزي نيافت34
  . بتها را نيافت پس تجسس نموده،» . زيراكه عادت زنان بر من است به نظر آقايم بد نيايد كه در حضورت نمي توانم برخاست،«:  او به پدر خود گفت35
  تقصير و خطاي من چيست كه بدين گرمي مرا تعاقب نمودي؟: و يعقوب در جواب البان گفت. اه يعقوب خشمگين شده، با البان منازعت كرد آنگ36
صاف  خود چه يافته اي؟ اينجا نزد برادران من و برادران خود بگذار تا درميان من و تو ان  آالن كه تمامي اموال مرا تفتيش كردي، از همة اسباب خانة37

  .دهند
  . در اين بيست سال كه من با تو بودم، ميشها و بزهايت حمل نيانداختند و قوچهاي گلة تو را نخوردم38
 خود تاوان آن را مي دادم و آن را از دست من مي خواستي، خواه دزديده شده در روز و خواه دزديده شده در   دريده  شده اي را پيش تو نياوردم،39

  .شب
  .ه گرما در روز و سرما در شب، مرا تلف مي كرد و خواب از چشمانم مي گريخت چنين بودم ك40
  .  بدين طور بيست سال در خانه ات بودم، چهارده سال براي دو دخترت خدمت تو را كردم، و شش سال براي گله ات، و اجرت مرا ده مرتبه تغيير دادي41
خدا مصيبت مرا و مشقت دستهاي مرا ديد و .  نبودي، اكنون نيز مرا تهي دست روانه مي نمودي و اگر خداي پدرم خداي ابراهيم، و هيبت اسحاق با من42

  .دوش، تو را توبيخ نمود
پس اليوم، به . اين دختران، دختران منند و اين پسران، پسران من و اين گله، گلة من و آنچه مي بيني از آن من است«:  البان در جواب يعقوب گفت43

  به پسراني كه زاييده اند چه توانم كرد؟دختران خودم و 
 » . اكنون بيا تا من و تو عهد ببنديم كه درميان من و تو شهادتي باشد44

  . پس يعقوب سنگي گرفته، آن را ستوني برپا نمود45
  .غذا خوردندپس سنگها جمع كرده، توده اي ساختند و درآنجا بر توده » .سنگها را جمع كنيد«:  و يعقوب برادران خود را گفت46
  .ناميد ولي يعقوب آنرا جلعيد خواند» يجرسهدوتا « و البان آن را 47
  .ناميد» جلعيد «از اين سبب آن را » .امروز اين توده درميان من و تو شهادتي است«:  و البان گفت48
  . ب شويمخداوند درميان من و تو ديده باني كند وقتي كه از يكديگر غاي«:  و مصفه نيز، زيرا گفت49
  .آگاه باش، خدا در ميان من و تو شاهد است.  اگر دختران مرا آزار كني، و سواي دختران من، زنان ديگر بگيري، هيچكس درميان نخواهد بود50
  اينك اين توده و اينك اين ستوني كه در ميان خود و تو برپا نمودم،:  و البان به يعقوب گفت51
  .  شاهد است كه من از اين توده بسوي تو نگذارم و تو از اين توده و از اين ستون به قصد بدي بسوي من نگذري اين توده شاهد است و اين ستون52
  .و يعقوب قسم خورد به هيبت پدر خود اسحاق» . خداي ابراهيم و خداي ناحور و خداي پدر ايشان درميان ما انصاف دهند53
  .ران خود را به نان خوردن دعوت نمود، و غذا خوردند و در كوه، شب را بسر بردند آنگاه يعقوب در آن كوه قرباني گذرانيد و براد54
 .  به مكان خويش مراجعت نمود  بامدادان البان برخاسته، پسران و دختران خود را بوسيد و ايشان را بركت داد و البان روانه شده،55
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  .دند و يعقوب راه خود را پيش گرفت و فرشتگان خدا به وي برخور1
 .ناميد» محنايِم«و آن موضع را ! اين لشكر خداست:  ايشان را ديد، گفت  و جون يعقوب،2
   پس يعقوب، قاصدان پيش روي خود نزد برادر خويش، عيسو به ديارسعير به بالد ادوم فرستاد،  3
  با البان ساكن شده، تاكنون توقف نمودم، تو يعقوب عرض ميكند  به آقايم عيسو چنين گوييد كه بندة:  و ايشان را امر فرموده، گفت4
   و براي من گاوان و االغان و گوسفندان و غالمان و كنيزان حاصل شده است، و فرستادم تا آقاي خود را آگاهي دهم و درنظر التفات يابم،5
  . مي آيدنزد برادرت، عيسو رسيدم و اينك با چهارصد نفر به استقبال تو«:  پس قاصدان نزد يعقوب برگشته گفت6
   آنگاه يعقوب به نهايت ترسان و متحير شده، كساني را كه با وي بودند با گوسفندان و گاوان و شتران به دو دسته تقسيم نمود7
  .هرگاه عيسو به دستة اول برسد و آنها را بزند، همانا دستة ديگر رهايي يابد:  و گفت8
  سحاق، اي يهوه كه به من گفتي به زمين و به مولد خويش برگرد و با تو احسان خواهم كرد،اي خداي پدرم، ابراهيم و خداي پدرم ا:  و يعقوب گفت9
23  . كمتر هستم از جميع لطفها و از همة وفايي كه با بندة خود كردي زيرا كه با چوبدست خود از اين اردن عبور كردم و آالن مالك دو گروه شده ام10



  .رهايي ده زيراكه من از او مي ترسم، مبادا بيايد مرا بزند، يعني مادر و فرزندان را اكنون مرا از دست برادرم، از دست عيسو 11
  . و تو گفتي هر آينه با تو احسان كنم و ذريت تو را مانند ريگ دريا سازم كه از كثرت، آن را نتوان شمرد12
  :يسو گرفت پس آن شب را در آنجا بسر برد و از آنچه بدستش آمد، ارمغاني براي برادرخود، ع13
   دويست ماده بز با بيست بز نر و دويست ميش با بيست قوچ،14
  . و سي شتر شيرده با بچه هاي آنها و چهل ماده گاو با ده گاو نر و بيست ماده االغ با ده كره15
  .ان دستها فاصله بگذاريدپيش روي من عبور كنيد و در مي«:  و آنها را دسته دسته جدا جدا به نوكران خود سپرد و به بندگان خود گفت16
از آن كيستي و كجا مي روي و اينها كه پيش توست از آن :  بگوييد  و نخستين را امر فرموده، گفت كه چون برادرم عيسو به تو رسيد و از تو پرسيده،17

  كيست؟
  . و اينك خودش نيز در عقب ماستاين از آن بنده ات، يعقوب است، و پيشكشي است كه براي آقايم عيسو فرستاده شده است:  بدو بگو18
   بدو چنين گوييد،  چون به عيسو برسيد، «:  و همچنين دومين و سومين و همة كساني را كه از عقب آن دسته ها مي رفتند، امر فرموده، گفت19
، فرو خواهم نشانيد، و بعد چون روي او را غضب او را بدين ارمغاني كه پيش من مي رود:  زيرا گفت .اينك بنده ات، يعقوب در عقب ماست:  و نيزگوييد20

  . بينم شايد من را قبول فرمايد
  .  پيش از او عبور كرد و او آن شب را در خيمه گاه بسر برد  پس ارمغان،21
  .  ايشان را از معبر يبوق عبور داد  و شبانگاه، خودش برخاست و دو زوجه و دو كنيز و يازده پسر خويش را برداشته،22
  .   ن را برداشت و از آن نهر عبور داد، و تمام مايملك خود را نيز عبور داد ايشا23
  . و يعقوب تنها ماند و مردي با وي تا طلوع فجر كشتي مي گرفت24
  . و چون او ديد كه بر وي غلبه نمي يابد، كف ران يعقوب را لمس كرد، و كف ران يعقوب در كشتي گرفتن با او فشرده شد25
  .تا مرا بركت ندهي، تو را رها نكنم: گفت. ا رها كن زيرا كه فجر مي شكافدمر«:  پس گفت26
  ».يعقوب«: نام تو چيست؟ گفت:  به وي گفت27
  .از اين پس نام تو يعقوب خوانده نشود بلكه اسرائيل، زيراكه با خدا و با انسان مجاهده كردي و نصرت يافتي:  گفت28
  .چرا اسم مرا مي پرسي؟ و او را در آنجا بركت داد: گفت. ا از نام خود آگاه سازمر:  گفت  و يعقوب از او سئوال كرده،29
  .زيرا خدا را روبرو ديدم و جانم رستگار شد:  گفت ناميده،» فنيئيل« و يعقوب آن مكان را 30
  .گذشت، آفتاب بر وي طلوع كرد، و بر ران خود مي لنگيد» فنوئيل« و چون از 31
 . ائيل تا امروز عرق النساء را كه در كف ران است، نمي خورند، زيرا كف ران يعقوب را در عرق النسا لمس كرد از اين سبب بني اسر32
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  .آنگاه فرزندان خود را به ليه و راحيل و دو كنيز تقسيم كرد.  پس يعقوب چشم خود را باز كرده، ديد كه اينك عيسو مي آيد و چهارصد نفر با او1
  .رزندان ايشان پيش داشت و ليه را با فرزندانش در عقب ايشان، و راحيل و يوسف را آخر و كنيزان را با ف2
  . هفت مرتبه رو به زمين نهاد تا به برادر خود رسيد  و خود در پيش ايشان رفته،3
  .گريستند اما عيسو دوان دوان به استقبال او آمد و او را در برگرفته، به آغوش خود كشيد، و او را بوسيد و هر دو ب4
  .فرزنداني كه خدا به بنده ات عنايت فرموده است: اين همراهان تو كيستند؟  گفت:  و چشمان خود را باز كرده، زنان و فرزندان را بديد و گفت5
  . آنگاه كنيزان با فرزندان ايشان نزديك شده، تعظيم كردند6
  .نزديك شده، تعظيم كردندپس يوسف و راحيل .  و ليه با فرزندانش نزديك شده، تعظيم كردند7
  .تا درنظر آقاي خود التفات يابم: از تمامي اين گروهي كه بدان برخوردم، چه مقصود داري؟ گفت«:  و او گفت8
  .اي برادرم مرا بسيار است، مال خود را نگاه دار:  عيسو گفت9
  . فرما، زيراكه روي تو را ديدم مثل ديدن روي خدا، و مرا منظور داشتيني، بلكه اگر در نظرت التفات يافته ام، پيشكش مرا از دستم قبول:  يعقوب گفت10
  .پس او را الحاح نمود تا پذيرفت.  پس هدية مرا كه به حضورت آورده شد بپذير، زيرا خدا به من احسان فرموده است و همه چيز دارم11
 .  برويم و من همراه تو مي آيم كوچ  كرده،«:  گفت12

  ه است كه اطفال نازكند و گوسفندان و گاوان شيرده نيز با من است، و اگر آنها را يك روز برانند، تمامي گله مي ميرند؛   آقايم آگا :  گفت13
 .  خود برود و من موافق قدم مواشي كه دارم و به حسب قدم اطفال، آهسته سفر مي كنم، تا نزد آقاي خود به سعير برسم  پس آقايم پيشتر از بندة14

  .چه الزم است، فقط درنظر آقاي خود التفات بيابم: گفت. پس بعضي از اين كساني را كه با منند نزد تو مي گذارم: گفت عيسو 15
  . در همان روز عيسو راه خود را پيش گرفته، به سعير مراجعت كرد16
 . ناميده شد» سكّوت«از اين سبب آن موضع به .  ساخت و اما يعقوب به سكّوت سفر كرد و خانه اي براي خود بنا نمود و براي مواشي خود سايبانها17

  .  پس چون يعقوب از فدان ارام مراجعت كرد، به سالمتي به شهر شكيم، در زمين كنعان آمد، و در مقابل شهر فرود آمد18
  .  و آن قطعه زميني را كه خيمة خود را در آن زده بود از بني حمور، پدر شكيم، به صد قسيط خريد19
 . مذبحي در آنجا بنا نمود و آن را ايل الوهي اسرائيل ناميد و 20
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24  . براي ديدن دختران آن ملك بيرون رفت  كه او را براي يعقوب زاييده بود،  پس دينه، دخترليه،1



  .ساخت و چون شكيم بن حمور حوي كه رئيس آن زمين بود، او را بديد، او را بگرفت و با او همخواب شده، وي را بي عصمت 2
  . عاشق آن دختر گشت، و سخنان دل آويز به آن دختر گفت  و دلش به دينه، دختر يعقوب، بسته شده،3
  .اين دختر را براي من به زني بگير:  و شكيم به پدر خود، حمور خطاب كرده، گفت4
  .دند، يعقوب سكوت كرد تا ايشان بيايندو چون پسرانش با مواشي او در صحرا بو.  و يعقوب شنيد كه دخترش دينه را بي عصمت كرده است5
  . و حمور، پدر شكيم نزد يعقوب بيرون آمد تا به وي سخن گويد6
 و چون پسران يعقوب اين را شنيدند، از صحرا آمدند و غضبناك شده، خشم ايشان به شدت افروخته شد، زيراكه با دختر يعقوب همخواب شده، قباحتي 7

 . ل ناكردني بوددر اسرائيل نموده بود و اين عم

  .دل پسرم شكيم شيفتة دختر شماست؛ او را به وي به زني بدهيد:  پس حمور ايشان را خطاب كرده، گفت8
  . و با ما مصاهرت نموده، دختران خود را به ما بدهيد و دختران ما را براي خود بگيريد9
 . نيد و در آن تصرف كنيددر آن بمانيد و تجارت ك.  و با ما ساكن شويد و زمين از آن شما باشد10

  . در نظر خود مرا منظور بداريد و آنچه به من بگوييد، خواهم داد«:  و شكيم به پدر و برادران آن دخترگفت11
  . مهر و پيشكش هر قدر زياده از من بخواهيد، آنچه بگوييد، خواهم داد فقط دختر را به زني به من بسپاريد12
  .م و پدرش حمور به مكر سخن گفتند زيرا خواهر ايشان، دينه را بي عصمت كرده بود اما پسران يعقوب در جواب شكي13
  .اين كار را نمي توانيم كرد كه خواهر خود را به شخصي نامختون بدهيم، چونكه اين براي ما ننگ است« پس بديشان گفتند، 14
  .    ي  از شما مختون گردد لكن بدين شرط با شما همداستان مي شويم اگر چون ما بشويد، كه هر ذكور15
  . آنگاه دختران خود را به شما دهيم و دختران شما را براي خود گيريم و با شما ساكن شده، يك قوم شويم16
 » . اما اگر سخن ما را اجابت نكنيد و مختون نشويد، دختر خود را برداشته، از اينجا كوچ خواهيم كرد17

  .يم بن حمور پسند افتاد و سخنان ايشان بنظر حمور و بنظر شك18
  . و آن جوان در كردن اين كار تأخير ننمود، زيراكه شيفتة دختر يعقوب بود، و او از همة اهل خانة پدرش گرامي تر بود19
  : پس حمور و پسرش شكيم به دروازة شهر خود آمده، مردمان شهر خود را خطاب كرده، گفتند20
اينك زمين از هر طرف براي ايشان وسيع است؛ دختران . س در اين زمين ساكن بشوند، و در آن تجارت كنند اين مردمان با ما صالح انديش هستند، پ21

  .ايشان را به زني بگيريم و دختران خود را بديشان بدهيم
  .ه ايشان مختونند يك قوم شويم كه هر ذكوري از ما مختون شود، چنانك  فقط بدين شرط ايشان با ما متفق خواهند شد تا با ما ساكن شده،22
 » . آيا مواشي ايشان و اموال ايشان و هر حيواني كه دارند، از آن ما نمي شود؟ فقط با ايشان همداستان شويم تا با ما ساكن شوند23

  هر او درآمدند، و هر ذكوري از آناني كه به دروازة ش  كساني كه به دروازة شهر او در آمدند، به سخن حمور و پسرش شكيم رضا دادند،  پس همة24
  .مختون شدند

 و در روز سوم چون دردمند بودند، دو پسر يعقوب، شمعون و الوي، برادران دينه، هر يكي شمشير خود را گرفته، دليرانه بر شهر آمدند و همة مردان 25
  .را كشتند

  . ون آمدند بير  شكيم برداشته، و دينه را از خانة  و حمور و پسرش شكيم را به دم شمشير كشتند، 26
  .  و پسران يعقوب بر كشتگان آمده، شهر را غارت كردند، زيرا خواهر ايشان را بي عصمت كرده بودند27
  . و گله ها و رمه ها و االغها و آنچه در شهر و آنچه در صحرا بود، گرفتند28
  .ه ها بود تاراج كردند اطفال و زنان ايشان را به اسيري بردند و آنچه در خان  و تمامي اموال ايشان و همة29
مرا به اضطراب انداختيد، و مرا نزد سكنة اين زمين، يعني كنعانيان و فرِزّيان مكروه ساختيد، و من در شماره قليلم، :  پس يعقوب به شمعون و الوي گفت30

  .همانا بر من جمع شوند و مرا بزنند و من با خانه ام هالك شوم
  فاحشه عمل كند؟ آيا او با خواهر ما مثل:  گفتند31
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برخاسته، به بيت ئيل برآي و در آنجا ساكن شو و آنجا براي خدايي كه بر تو ظاهر شد، وقتي كه از حضور برادرت، عيسو فرار :  و خدا به يعقوب گفت1
  .كردي مذبحي بساز

ان شماست، دور كنيد و خويشتي را طاهر سازيد و رختهاي خدايان بيگانه اي را كه درمي:  پس يعقوب به اهل خانه و همة كساني كه با وي بودند، گفت2
  خود را عوض كنيد،

  . تا برخاسته، به بيت ئيل برويم و آنجا براي آن خدايي كه در روز تنگي من، مرا اجابت فرمود و در راهي كه رفتم با من مي بود، مذبحي بسازم3
قوب دادند، با گوشواره هايي كه در گوشهاي ايشان بود، و يعقوب آنها را زير بلوطي كه در  خدايان بيگانه را كه در دست ايشان بود، به يع  آنگاه همة4

  .شكيم بود دفن كرد
  . پس كوچ كردند و خوف خدا بر شهرهاي گرداگرد ايشان بود، كه بني يعقوب را تعاقب نكردند5
  .او با تمامي قوم كه با وي بودند.  و يعقوب به لوز كه در زمين كنعان واقع سات، و همان بيت ئيل باشد، رسيد6
 . زيرا در آنجا خدا بر وي ظاهر شده بود، هنگامي كه از حضور برادر خود مي گريخت. ناميد» ايل بيت ئيل« و در آنجا مذبحي بنا نمود و آن مكان را 7

 .ناميد» وتالون باك«و او را زير درخت بلوط تحت بيت ئيل دفن كردند، و آن را .  و دبوره داية رفقه مرد8
25  . و خدا بار ديگر بر يعقوب ظاهر شد، وقتي كه از فدان ارام آمد، و او را بركت داد9



  .پس او را اسرائيل نام نهاد. نام تو يعقوب است اما بعد از اين نام تو يعقوب خوانده نشود، بلكه اسرائيل خواهد بود:  و خدا به وي گفت10
  . امتي و جماعتي از امتها از تو بوجود آيند، و از صلب تو پادشاهان پديد شوند. بارور و كثير شو.  هستممن خداي قادرمطلق:  و خدا وي را گفت11
  . و زميني كه به ابراهيم و اسحاق دادم، به تو دهم، و به ذريت بعد از تو، اين زمين را خواهم داد12
 . پس خدا از آنجايي كه با وي سخن گفت، از نزد وي صعود نمود13
  . يعقوب ستوني برپا داشت، در جايي كه با وي تكلم نمود، ستوني از سنگ، و هديه اي ريختني بر آن ريخت، و آن را به روغن تدهين كرد و 14
 . ناميد» بيت ئيل« پس يعقوب آن مكان را كه خدا با وي در آنجا سخن گفته بود، 15

  . كه به افراته برسند، راحيل را وقت وضع حمل رسيد، و زاييدنش دشوار شدو چون اندك مسافتي مانده بود. كوچ كردند» بيت ئيل« پس، از 16
  .مترس زيرا كه اين نيز برايت پسر است:  و چون زاييدنش دشوار بود، قابله وي را گفت17
 .ناميد» بن يامين«نام نهاد، لكن پدرش وي را » بن اوني « و در حين جان كندن، زيرا كه مرد، پسر را 18
  .ل وفات يافت، و در راه افراته كه بيت لحم باشد، دفن شد پس راحي19
  . و يعقوب بر قبر وي ستوني نصب كرد كه تا امروز ستون قبر راحيل است20
  . خود را بدان طرف برج عيدر زد  پس اسرائيل كوچ كرد و خيمة21
  :و بني يعقوب دوازده بودند. و اسرائيل اين را شنيد. مخواب شد ه  رؤبين رفته، با كنيز پدر خود، بلهه،  و در حين سكونت اسرائيل در آن زمين،22
  . يعقوب و شمعون و الوي و يهودا و يساكار و زبولون روبين نخست زادة:  پسران ليه23
  .يوسف و بن يامين:  و پسران راحيل24
  .دان و نفتالي:  و پسران بلهه كنيز راحيل25
 .انند پسران يعقوب، كه در فدان اران براي او متولد شدنداين. جاد و اشير:  و پسران زلفه كنيز ليه26
  . جايي كه ابراهيم و اسحاق غربت گزيدند  و يعقوب نزد پدر خود اسحاق، در ممري آمد، به قرية اربع كه حبرون باشد،27
  . و عمر اسحاق صد و هشتاد سال بود28
 . و پسرانش عيسو و يعقوب او را دفن كردند. وست و اسحاق جان سپرد و مرد، و پير و سالخورده به قوم خويش پي29
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  : و پيدايش عيسو كه ادوم باشد، اين است1
  يعني عاده دختر ايلون حتي، و اهوليبامه دختر عني، و دختر صعبون حوي،:  عيسو زنان خود را از دختران كنعانيان گرفت2
  . خواهر نبايوت  و بسمه دختر اسماعيل،3
   رعوئيل را بزاد، براي عيسو زاييد، و بسمه، و عاده، اليفاز را 4
  . اينانند پسران عيسو كه براي وي در زمين كنعان متولد شدند.  و اهوليبامه يعوش، و يعالم و قرح را زاييد5
دوخته بود گرفته، از نزد  حيوانات و تمامي اندوختة خود را كه در زمين كنعان ان  پس عيسو زنان و پسران و دختران و جميع اهل بيت، و مواشي و همة6

  .برادر خود يعقوب به زمين ديگر رفت
  . زيرا كه اموال ايشان زياده بود از آنكه با هم سكونت كنند و زمين غربت ايشان بسبب مواشي ايشان گنجايش ايشان نداشت7
 . و عيسو همان ادوم است.  و عيسو در جبل سعير ساكن شد8

  :وم در جبل سعير و اين است پيدايش عيسو پدر اد9 
  .اليفاز پسر عاده، زن عيسو، و رعوئيل، پسر بسمه، زن عيسو:  اين است نامهاي پسران عيسو10
  .تيمان و اومار و صفوا و جعتام و قناز بودند:  و بني اليفاز11
  .واينانند پسر عاده  زن عيس. وي عماليق را براي اليفاز زاييد.  و تمناع، كنيز اليفاز، پسر عيسو بود12
  .اينانند پسران بسمه زن عيسو. نحت و زارع و شمه و مزه:  و اينانند پسران رعوئيل13
 .  و اينانند پسران اهوليبامه دختر عني، دختر صبعون، زن عيسو كه يعوش و يعالم و قرح را براي عيسو زاييد14

  و امير اومار و امير صفوا و امير قناز،پسران اليفاز نخست زادة عيسو، يعني امير تيمان :  اينانند امراي بني عيسو15
 . اينانند پسران عاده. اينانند امراي اليفاز در زمين ادوم.  و امير قورح و امير جعتام و امير عماليق16 

اينانند پسران بسمه . بودنداينها امراي رعوئيل در زمين ادوم . امير نحت و امير زارح و امير شمه و امير مزه:  و اينان پسران رعوئيل بن عيسو مي باشند17
 . زن عيسو

  .اينها امراي اهوليبامه دختر عني، زن عيسو مي باشند. امير يعوش و امير يعالم و امير قورح:  و اينانند بني اهوليبامه زن عيسو18
 . اينانند پسران عيسو كه ادوم باشد و اينها امراي ايشان مي باشند19
  لوطان و شوبال و صبعون و عني،: اكن آن زمين بودند، يعني و اينانند پسران سعير حوري كه س20
 .اينانند امراي حوريان و پسران سعير در زمين ادوم.  و ديشون و ايصر و ديشان21
  .حوري و هيمام بودند و خواهر لوطان تمناع، بود:  و پسران لوطان22
  . علوان و منحت و عيبال و شفو و اونام:  و اينانند پسران شوبال23
  . همين عني است كه چشمه هاي آب گرم را در صحرا پيدا نمود، هنگامي كه االغهاي پدرخود، صبعون را مي چرانيد. ايه و عني:  و اينانند بني صبعون24
26  . ديشون و اهوليبامه دختر عني:  و اينانند اوالد عني25



  . حمدان و اشبان و يتران و كران:  و اينانند پسران ديشان26
  . بلهان و زعوان و عقان: د پسران ايصر و اينانن27
 .عوص و اران:  اينانند پسران ديشان28
  .امير لوطان و امير شوبال و امير صبعون و امير ديشان:  اينها امراي حوريانند29
 . اينها امراي حوريانند به حسب امراي ايشان در زمين سعير 30
  : د، قبل از آنكه پادشاهي بر بني اسرائيل سلطنت كن و اينانند پادشاهاني كه در زمين ادوم سلطنت كردن31
  . و بالع بن بعور در ادوم پادشاهي كرد، و نام شهر او دينهابه بود32
  . و بالع مرد، و در جايش يوباب بن زارح از بصره سلطنت كرد33
  . و يوباب مرد، و در جايش حوشام از زمين تيماني پادشاهي كرد34
  . هداد بن بداد كه در صحراي موآب، مديان را شكست داد، پادشاهي كرد، و نام شهر او عويت بود و حوشام مرد و در جايش35
  . و هداد مرد و در جايش سملَه از مسريقه پادشاهي نمود36
  . و سملَه مرد، و شاؤل از رحوبوت نهر در جايش پادشاهي كرد37
  .  و شاؤل مرد و در جايش  بعل حانان بن عكبور سلطنت كرد38
 . و بعل حانان بن عكبور مرد، و در جايش، هدار  پادشاهي كرد و نام شهرش فاعو بود، و زنش مسمي به مهيطبئيل دختر مطرد، دختر مي ذاهب بود39
   امير تمناع و امير علوه و امير يتيت،:  و اينست نامهاي امراي عيسو، حسب    قبائل ايشان و اماكن و نامهاي ايشان40
  هوليبامه و امير ايله و امير فينون، و امير ا41
   و امير قناز و امير تيمان و امير مبصار، 42
 .همان عيسو پدر ادوم است. ايشان در زمين ملك ايشان اينان امراي ادومند، حسب مساكن.  و امير مجديئيل و امير عيرام43
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  .  و يعقوب در زمين غربت پدر خود، يعني زمين كنعان ساكن شد1
و آن جوان با پسران بلهه و پسران زلفه، زنان پدرش، مي . چون يوسف هفده ساله بود، گله را با برادران خود چوپاني مي كرد. ن است پيدايش يعقوب اي2

  .و يوسف بعد از بد سلوكي ايشان پدر را خبر مي داد. بود
  . پيري او بود، و برايش ردايي بلند ساخت و اسرائيل، يوسف را از ساير پسران خود بيشتر دوست داشتي، زيراكه او پسر3
  . و چون برادرانش ديدند كه پدر ايشان، او را بيشتر از همة برادرانش دوست مي دارد، از او كينه داشتند و نمي توانستند با وي به سالمتي سخن گويند4
  . او افزودند پس بر كينة.  و يوسف خوابي ديده، آن را به برادران خود باز گفت5
  :اين خوابي را كه ديده ام، بشنويد:  بديشان گفت و6
 .  من سجده كردند  اينك ما در مزرعه بافه ها مي بستيم، كه ناگاه بافة من بر پا شده، به ايستاد، و بافه هاي شما گرد آمده به بافة7

  .و بسبب خوابها و سخنانش بر كينة او افزودندآيا في الحقيقه بر ما سلطنت خواهي كرد؟ و بر ما مسلط خواهي شد؟ :  برادرانش به وي گفتند8
  .اينك باز خوابي ديده ام، كه ناگاه آفتاب و ماه و يازده ستاره مرا سجده كردند«:  از آن پس خوابي ديگر ديد، و برادران خود را از آن خبرداده، گفت9
ن چه خوابي است كه ديده اي؟ آيا من و مادرت و برادرانت حقيقتاً خواهيم اي:  و پدر و برادران خود را خبر داد، و پدرش او را توبيخ كرده، به وي گفت10

  آمد و تو را بر زمين سجده خواهيم نمود؟
 .  و برادرانش بر او حسد بردند، و اما پدرش، آن امر را در خاطر نگاه داشت11

  . پدر خود، به شكيم رفتند  و برادرانش براي چوپاني گلة12
  لبيك: وي را گفت. آيا برادرانت در شكيم چوپاني نمي كنند؟ بيا تا تو را نزد ايشان بفرستم: فت و اسرائيل به يوسف گ13
  . و او را از وادي حبرون فرستاد، و به شكيم آمد. آالن برو و سالمتي برادران و سالمتي گله را ببين و نزد من خبر بياور:  او را گفت14
  چه مي طلبي؟: پس آن شخص از او پرسيده، گفت. ا آواره مي بود و شخصي به او برخورد، و اينك او در صحر15
  .من برادران خود را مي جويم مرا خبر ده كه كجا چوپاني مي كنند:  گفت16
  . يافت ايشان را در دوتان  پس يوسف از عقب برادران خود رفته،. به دوتان مي رويم: از اينجا روانه شدند، زيرا شنيدند كه مي گفتند:  آن مرد گفت17
  . و او را از دور ديدند، و قبل از آنكه نزديك ايشان بيايد، باهم توطئه ديدند كه او را بكشند18
  .اينك اين صاحب خوابها مي آيد:  و به يكديگر گفتند19
 . بهايش چه مي شودو ببينيم خوا.  اكنون بياييد او را بكشيم، و به يكي از اين چاهها بياندازيم، و گوييم جانوري درنده او را خورد20

  .او را نكشيم«:  ليكن رؤبين چون اين را شنيد، او را از دست ايشان رهانيده، گفت21
تا او را از دست ايشان رهانيده، » .خون مريزيد، او را در اين چاه كه در صحراست، بياندازيد و دست خود را بر او دراز مكنيد:  پس رؤبين بديشان گفت22

  .به پدر خود رد نماييد
  . رختش را يعني آن رداي بلند را كه دربر داشت، از او كندند  و به مجرد رسيدن يوسف نزد برادران خود،23
 . خالي و بي آب بود  و او را گرفته، در چاه انداختند، اما چاه،24
د مي رسد، و شتران ايشان كتيرا و بلسان و الدن  پس براي غذا خوردن نشستند، و چشمان خود را باز كرده، ديدند كه ناگاه قافلة اسماعيليان از جلعا25

27  .بار دارند، و مي روند تا آنها را به مصر ببرند



  برادر خود را كشتند و خون او را مخفي داشتن چه سود دارد؟ :  آنگاه يهودا به برادران خود گفت26
 . پس برادرانش بدين رضا دادند. و برادر و گوشت ماست بياييد او را به اين اسماعيليان بفروشيم، و دست ما بر وي نباشد، زيرا كه ا27

پس يوسف را به مصر .  و چون تجار مدياني درگذر بودند، يوسف را از چاه كشيده، برآوردند؛ و يوسف را به اسماعيليان به بيست پارة نقره فروختند28
  .بردند

  خود را چاك زد،  و رؤبين چون به سر چاه برگشت، و ديد كه يوسف در چاه نيست، جامة 29
 طفل نيست و من كجا بروم؟ :  و نزد برادران خود باز آمد و گفت30

  .  پس رداي يوسف را گرفتند، و بز نري را كشته، ردا را در خونش فرو بردند31
  .نهاين را يافته ايم، تشخيص كن كه رداي پسرت است يا «:  و آن رداي بلند را فرستادند و به پدر خود رسانيده، گفتند32
  .جانوري درنده او را خورده است، و يقيناً يوسف دريده شده است! رداي پسر من است «:  پس آن را شناخته، گفت33
  .  و يعقوب رخت خود را پاره كرده، پالس دربر كرد، و روزهاي بسيار براي پسر خود ماتم گرفت34
پس پدرش براي  وي . سوگوار نزد پسر خود به گور فرود مي روم: ذيرفت، و گفتاما تسلي نپ.  و همة پسران و همة دخترانش به تسلي او برخاستند35

  . همي گريست
 . اما مديانيان يوسف را در مصر به فوطيفار كه خواجة فزعون و سردار افواج خاصه بود، فروختند36
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  . حيره نام داشت، مهمان شد و واقع شد در آن زمان كه يهودا از نزد برادران خود رفته، نزد شخصي عدالّمي، كه 1
  . و در آنجا يهودا، دختر مرد كنعاني را كه مسمي به شوعه بود، ديد و او را گرفته، بدو درآمد2
  . پس آبستن شده، پسري زاييد و او را عير نام نهاد3
  . و بار ديگر آبستن شده، پسر زاييده و او را اونان ناميد4
 .و چون او را زاييد، يهودا در كزيب بود. نام گذارد و باز هم پسري زاييده، او را شيله 5
  . و يهودا، زني مسمي به تامار، براي نخست زادة خود عيرگرفت6
  .  و نخست زادة يهودا، عير، درنظر خداوند شرير بود، و خداوند او را بميراند7
  .، نسلي براي برادر خود پيدا كنبه زن برادرت درآي، و حق برادر شوهري را بجا آورده«:  پس يهودا به اونان گفت8
  . لكن چونكه اونان دانست كه آن نسل از آن او نخواهد بود، هنگامي كه به زن برادر خود در آمد، بر زمين انزال كرد، تا نسلي براي  برادر خود ندهد9
  .  و اين كار او درنظر خداوند ناپسند آمد، پس او راني بميراند10
پس تامار رفته، » .مبادا او نيز مثل برادرانش بميرد: زيرا گفت. در خانة پدرت بيوه بنشين تا پسرم شيله بزرگ شود: امار گفت و يهودا به عروس خود، ت11

  .در خانة پدر خود ماند
 .د، به تمنه آمدو يهودا بعد از تعزيت او با دوست خود حيرة عدالّمي، نزد پشم چينان گلة خو.  و چون روزها سپري شد، دختر شوعه زن يهودا مرد12
  .اينك پدر شوهرت براي چيدن پشم گلة خويش، به تمنه مي آيد«:  و به تامار خبرداده، گفتند13
زيراكه .  بنشست  پس رخت بيوگي را از خويشتن بيرون كرده، برقعي به رو كشيده، خود را در چادري پوشيده، و به دروازة عينايم كه در راه تمنه است،14

  .شده است، و او را به وي به زني ندادندديد شيله بزرگ 
 . چون يهودا او را بديد، وي را فاحشه پنداشت، زيراكه روي خود را پوشيده بود15
  .مرا چه مي دهي تا به من درآيي: گفت. زيرا ندانست كه عروس اوست. بيا تا به تو درآيم:  پس از راه به سوي او ميل كرده، گفت16
  آيا گرو مي دهي تا بفرستي؟: گفت.  مي فرستمبزغاله اي از گله:  گفت17
  .پس به وي داد، و بدو درآمد، و او از وي آبستن شد. مهر و زُنّار خود را و عصايي كه در دست داري:  گفت18
 .و برقع را از خود برداشته، رخت بيوگي پوشيد.  برفت  و برخاسته،19
  .اما او را نيافت اد، تا گرو را از دست آن زن بگيرد،  و يهودا بزغاله را به دست دوست عدالمي خود فرست20
  .    فاحشه اي در اينجا نبود: آن فاحشه اي كه سر راه عينايم نشسته بود، كجاست؟ گفتند:  و از مردمان آن مكان پرسيده، گفت21
  .ر اينجا نبوداو را نيافتم، و مردمان آن مكان نيز مي گويند كه فاحشه اي د:  پس نزد يهودا برگشته، گفت22
  .اينك بزغاله را فرستادم و تو او را نيافتي. بگذار براي خود نگاه دارد، مبادا رسوا شويم«:  يهودا گفت23
وي را بيرون آريد تا سوخته : پس يهودا گفت. عروس تو تامار زنا كرده است و اينك از زنا نيز آبستن شده:  و بعد از سه ماه يهودا را خبر داده، گفتند24
  !ودش
تشخيص كن كه اين مهر و زُنّار و عصا از : از مالك اين چيزها آبستن شده ام، و گفت:  چون او را بيرون مي آوردند نزد پدرشوهر خود فرستاده، گفت25

  .آن كيست
  . يگر نشناختو بعد او را د. او از من بي گناه تر است، زيراكه او را به پسر خود شيله ندادم:  و يهودا آنها را شناخت، و گفت26
  . و چون وقت وضع حملش رسيد، اينك توأمان در رحمش بودند27
  .اين اول بيرون آمد:  و چون مي زاييد ، يكي دست خود را بيرون آورد كه در حال قابله ريسماني قرمز گرفته، بر دستش بست و گفت28
  .پس او را فارص نام نهاد.  شكافتي؟ اين شكاف بر تو بادچگونه: و اينك برادرش بيرون آمد و قابله گفت.  و دست خود را باز كشيد29
 . بعد از آن برادرش كه ريسمان قرمز را بر دست داشت بيرون آمد، و او را زارح ناميد30

 
28
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 او را بدانجا برده  اما يوسف را به مصر بردند، و مردي مصري، فوطيفار نام كه خواجه و سردار افواج خاصة فرعون بود، وي را ازدست اسماعيلياني كه1
  .بودند، خريد

  .  و خداوند با يوسف مي بود، و او مردي كامياب شد، و در خانة آقاي مصري خود ماند2
  . و آقايش ديد كه خداوند با وي مي باشد، و هر آنچه او مي كند، خداوند در دستش راست مي آورد3
  .و را به خانة خود برگماشت و تمام مايملك خويش را بدست وي سپرد پس يوسف درنظر وي التفات يافت، و او را خدمت مي كرد، و ا4
   و واقع شد بعد از آنكه او را بر خانه و تمام مايملك خود گماشته بود، كه خداوند خانة آن مصري را بسبب يوسف بركت داد، و بركت خداوند بر همة5

  .اموالش، چه در خانه و چه در صحرا بود
 .و يوسف خوش اندام و نيك منظر بود. وسف واگذاشت، و از آنچه با وي بود، خبر نداشت جز ناني كه مي خورد و آنچه داشت به دست ي6
  .با من همخواب شو:  و بعد از اين امور واقع شد كه زن آقايش بر يوسف نظر انداخته، گفت7
  . به دست من سپرده است  خبر ندارد، و آنچه دارد، ،اينك آقايم از آنچه نزد من در خانه است:  اما او ابا نمود، به زن آقاي خود گفت8
 بزرگتري از من در اين خانه نيست و چيزي از من دريغ نداشته، جز تو، چون زوجة او مي باشي؛ پس چگونه مرتكب اين شرارت بزرگ بشوم و به خدا 9

  خطا ورزم؟
 . و بخوابد يا نزد وي بماند و اگر چه هر روزه به يوسف سخن مي گفت، به وي گوش نمي گرفت كه با ا10

  . و روزي واقع شد كه به خانه درآمد، تا به شغل خود پردازد و از اهل خانه كسي آنجا در خانه نبود11
 .با من بخواب اما او جامة خود را به دستش رها كرده، گريخت و بيرون رفت:  گفت  پس جامة او را گرفته،12
  وي ترك كرد و از خانه گريخت، و چون او ديد كه رخت خود را به دست 13
بنگريد، مرد عبراني را نزد ما آورد تا ما را مسخره كند، و نزد من آمد تا با من بخوابد، و به آواز :  مردان خانه را صدا زد، و بديشان بيان كرده، گفت14

  بلند فرياد كردم،
 » .اگذارده، فرار كرد و بيرون رفت جامة خود را نزد من و  و چون شنيد كه به آواز بلند فرياد برآوردم،15 

  . پس جامة او را نزد خود نگاه داشت، تا آقايش به خانه آمد16
   نزد من آمد تا مرا مسخره كند،  آن غالم عبراني كه براي ما آورده اي،:  و به وي بدين مضمون ذكر كرده، گفت17
 » .كرده، بيرون گريخت جامة خود را پيش من رها   و چون به آواز بلند فرياد برآوردم،18

  .غالمت به من چنين كرده است، خشم او افروخته شد«:  پس چون آقايش سخن زن خود را شنيد كه به وي بيان كرده، گفت19
  . و آقاي يوسف، او را گرفته، در زندان خانه اي كه اسيران پادشاه بسته بودند، انداخت و آنجا در زندان ماند20
  . بود و بر وي احسان مي فرمود، و او را در نظر داروغة زندان حرمت داد اما خداوند با يوسف مي21
  . و داروغة زندان همة زندانيان را كه در زندان بدند، به دست يوسف سپرد و آنچه در آنجا مي كردند، او كنندة آن بود22
 .  و آنچه را كه او مي كرد، خداوند راست مي آورد و داروغة زندان بدانچه در دست وي بود، نگاه نمي كرد، زيرا خداوند با وي مي بود23
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  . و بعد از اين امور، واقع شد كه ساقي و خَباز پادشاه مصر، به آقاي خويش، پادشاه مصر خطا كردند1
  . و فرعون به دو خواجة خود، يعني سردار ساقيان و سردارخَبازان غضب نمود2
  .عني زنداني كه يوسف در آنجا محبوس بود، انداخت و ايشان را در زندان رئيس افواج خاصه، ي3
  . و سردار افواج خاصه، يوسف را بر ايشان گماشت، و ايشان را خدمت مي كرد، و مدتي در زندان ماندند4
  .          ندان محبوس بودند و هر دو در يك شب خوابي ديدند، هركدام خواب خود را، هركدام موافق تعبير خواب خود، يعني ساقي و خباز پادشاه مصر كه در ز5
  . بامدادان چون يوسف نزد ايشان آمد، ديد كه اينك ملول هستند6
  امروز چرا روي شما غمگين است؟:  پس، از خواجه هاي فرعون كه با وي در زندان آقاي او بودند، پرسيده، گفت7
 . آيا تعبيرها از آن خدا نيست؟ آن را به من باز گوييد: شان گفتيوسف بدي. خوابي ديده ايم و كسي نيست كه آن را تعبير كند:  به وي گفتند8

  .در خواب من، اينك تاكي پيش روي من بود:  خواب خود را به يوسف بيان كرده، گفت  آنگاه رئيس ساقيان،9
  . و در تاك سه شاخه بود و آن بشكفت، و گل آورد و خوشه هايش انگور رسيده داد10
 » .و انگورها را چيده، درجام فرعون  فشردم، و جام را به دست فرعون دادم.  بود و جام فرعون در دست من11

  .  سه شاخه سه روز است تعبيرش اينست، «:  يوسف به وي گفت12
  . فرعون سر تو را برافرازد و به منصبت باز گمارد، و جام فرعون را به دست وي دهي به رسم سابق كه ساقي او بودي  بعد از سه روز،13
   احوال مرا نزد فرعون مذكور ساز، و مرا از اين خانه بيرون آور،   و هنگامي كه براي تو نيكو شود، مرا ياد كن و به من احسان نموده،14
 » . زيرا كه في الواقع از زمين عبرانيان دزديده شده ام و اينجا نيز كاري نكرده ام كه مرا در سياه چال افكنند15

  من نيز خوابي ديده ام، كه اينك سه سبد نان سفيد بر سر من است،«:  ديد كه تعبير، نيكو بود، به يوسف گفت اما چون رئيس خبازان16
  . خباز مي باشد و مرغان، آن را از سبدي كه بر سر من است، مي خورند  و در سبد زبرين هر قسم طعام براي فرعون از پيشة17
  . سه روز مي باشدتعبيرش اين است، سه سبد«:  يوسف در جواب گفت18
 .  و بعد از سه روز فرعون سر تو را از تو بردارد و تو را بردار بياويزد، و مرغان، گوشتت را از تو بخورند19

29



 خدام خود ساخت، و سر رئيس ساقيان و سر رئيس خبپازان را درميان نوكران خود   پس در روز سوم كه يوم ميالد فرعون بود، ضيافتي براي همة20
  .تبرافراش

  . اما رئيس ساقيان را به ساقي گريش باز آورد، و جام را به دست فرعون داد21
  . و اما رئيس خبازان را به داركشيد، چنانكه يوسف براي ايشان تعبير كرده بود22
 . يوسف را به ياد نياورد، بلكه او را فراموش كرد  ليكن رئيس ساقيان،23
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  .ه فرعون خوابي ديد كه اينك بركنار نهر ايستاده است و واقع شد، چون دو سال سپري شد، ك1
  . كه ناگاه از نهر، هفت گاو خوب صورت و فربه گوشت برآمده، بر مرغزار مي چريدند2
  . و اينك هفت گاو ديگر، بد صورت و الغر گوشت، در عقب آنها از نهر برآمده، به پهلوي آن گاوان اول به كنار نهر ايستاند3
 .و فرعون بيدار شد. شت صورت و الغر گوشت، آن هفت گاو خوب صورت و فربه را فرو بردند و اين گاوان ز4
  . و باز بخسبيد و ديگر باره خوابي ديد، كه اينك هفت سنبلة پر و نيكو بر يك ساق بر مي آيد5
  . و اينك هفت سنبلة الغر، از باد شرقي پژمرده، بعد از آنها مي رويد6
  .             و فرعون بيدار شده، ديد كه اينك خوابي است. هفت سنبلة فربه و پر را فرو بردند و سنبله هاي الغر، آن 7
اما كسي نبود كه .  جادوگران و جميع حكيمان مصر را خواند، و فرعون خوابهاي خود را بديشان بازگفت  صبحگاهان دلش مضطرب شده، فرستاد و همة8

 . آنها را براي فرعون تعبير كند

  .امروز خطاياي من بخاطرم آمد: اه رئيس ساقيان به فرعون عرض كرده، گفت آنگ9
  . فرعون بر غالمان خود غضب نموده، مرا با رئيس خبازان در زندان سردار افواج خاصه، حبس فرمود10
  . و من و او در يك شب، خوابي ديديم، هر يك موافق تعبير خواب خود، خواب ديديم11
و خوابهاي خود را نزد او بيان كرديم و او خوابهاي ما را براي ما تعبير كرد، هر يك را . آنجا با ما بود، غالم سردار افواج خاصه و جواني عبراني در 12

  .موافق خوابش تعبير كرد
  . و او را به داركشيد مرا به منصوبم باز آورد،.  و به عينِه موافق تعبيري كه براي ما كرد، واقع شد13
فرستاده، يوسف را خواند و او را بزودي از زندان بيرون آوردند و صورت خود را تراشيده، رخت خود را عوض كرد، و به حضور  آنگاه فرعون 14

  .فرعون آمد
  . و دربارة تو شنيدم كه خواب مي شنوي تا تعبيرش كني خوابي ديده ام و كسي نيست كه آن را تعبير كند،«:  فرعون به يوسف گفت15
  . خدا فرعون را به سالمتي جواب خواهد داد از من نيست،«: ا به پاسخ گفت يوسف فرعون ر16
  در خواب خود ديدم كه اينك به كنار نهر ايستاده ام،«:  و فرعون به يوسف گفت17
  . بر مرغزار مي چرند  و ناگاه هفت گاو فربه گوشت و خوب صورت از نهر برآمده،18 

  .ت صورت و الغر گوشت كه در تمامي زمين مصر بدان زشتي نديده ام بودم، در عقب آنها برمي آيند و اينك هفت گاو ديگر زبون و بسيار زش19
  . و گاوان الغر زشت، هفت گاو فربه اول را مي خورند20
  .پس بيدار شدم.  زيرا كه صورت آنها مثل اول زشت ماند  و چون به شكم آنها فرو رفتند معلوم نشد كه بدرون آنها شدند،21
  . باز خوابي ديدم كه اينك هفت سنبلة پر و نيكو بر يك ساق برمي آيد و 22
  . بعد از آنها مي رويد  و اينك هفت سنبلة خشك باريك و از باد شرق پژمرده،23
 . و جادوگران را گفت، ليكن كسي نيست كه براي من شرح دهد.  نيكو را فرو مي برد  و سنابل الغر، آنها هفت سنبلة24

  . فرعون را خبر داده است خدا از آنچه خواهد كرد،. خواب فرعون يكي است«: رعون گفت يوسف به ف25
  .همانا خواب يكي است.  نيكو هفت سال  هفت گاو نيكو هفت سال باشد و هفت سنبلة26
  .     فت سال قحط مي باشد ه  خالي از باد شرق پژمرده، و هفت سنبلة.  هفت سال باشد  و هفت گاو الغر زشت، كه در عقب آنها بر آمدند،27
  .آنچه خدا مي كند به فرعون ظاهر ساخته است:  سخني كه به فرعون گفتم، اين است28
  . همانا هفت سال فراواني بسيار، در تمامي زمين مصر  مي آيد29
  .اه خواهد زمين را تب و قحط،.  هفت سال قحط پديد آيد و تمامي فراواني در زمين مصر فراموش شود  و بعد از آن،30
  . و فراواني در زمين معلوم نشود بسبب قحطي كه بعد از آن آيد، زيرا كه با غايت سخت خواهد بود31
  . و خدا آن را بزودي پديد خواهد آورد  و چون خواب به فرعون دو مرتبه مكرر شد، اين است كه اين حادثه از جانب خدا مقرر شده،32
  .حكيم را پيدا نموده، او را بر زمين مصر بگمارد پس اكنون فرعون بايد مردي بصير و 33
  . فرعون چنين بكند، و ناظران بر زمين برگمارد، و هفت سال فراواني، خمس از زمين مصر بگيرد34
  . و همة مأكوالت اين سالهاي نيكو را كه مي آيد جمع كنند، و قله را زير دست فرعون ذخيره نمايند، و خوراك در شهرها نگاه دارند35
 .  تا خوراك براي زمين، به جهت هفت سال قحطي كه در زمين مصر خواهد بود ذخيره شود، مبادا زمين از قحط تباه گردد36

  . پس اين سخن بنظر فرعون و بنظر همة بندگانش پسند آمد37
  آيا كسي را مثل اين توانيم يافت، مردي كه روح خدا در وي است؟:  و فرعون به بندگان خود گفت38
30  .چونكه خدا كل اين امور را بر تو كشف كرده است، كسي مانند تو بصير و حكيم نيست:  فرعون به يوسف گفت و39



 .  من باش، و به فرمان تو، تمام قوم من منتَظم شوند، جز اين كه بر تخت از تو بزرگتر باشم  تو بر خانة40

  .بدان كه تو را بر تمامي مصر گماشتم:  و فرعون به يوسف گفت41
 و فرعون انگشتر خود را از دست خويش بيرون كرده، آن را بر دست يوسف گذاشت، و او را به كتان نازك آراسته كرد، و طوقي زرين بر گردنش 42

  .انداخت
  .پس او را بر تمامي زمين مصر بر گماشت. »!زانو زنيد« و او را بر عرابه دومين خود سوار كرد، و پيش رويش ندا مي كردند كه 43
  .من فرعون هستم، و بدون تو هيچكس دست يا پاي خود را د ر كل ارض مصر بلند نكند«:  و فرعون به يوسف گفت44
 . و فرعون يوسف را صفنات فعنيح ناميد، و اَسنات، دختر فوطي فارع، كاهن اون را بدو به زني داد، و يوسف بر زمين مصر بيرون رفت45
  . ضور فرعون، پادشاه مصر بايستاد، و يوسف از حضور فرعون بيرون شده، در تمامي مصر گشت و يوسف سي ساله بود وقتي كه به ح46
  . و هر هفت سال فراواني، زمين محصول خود را به كثرت آورد47
 شهر را در آن  پس تمامي مأكوالت آن هفت سال را كه در زمين مصر بود، جمع كرد، و خوراك را در شهرها ذخيره نمود، و خوراك مزارع حوالي هر48

  .گذاشت
  .  و يوسف غلة بيكران بسيار، مثل ريك دريا ذخيره كرد، تا آنكه از حساب باز ماند، زيراكه از حساب زياده بود49
  .  و قبل از وقوع سال قحط، دو پسر براي يوسف زاييده شد، كه اسنات، دختر فوطي فارع، كاهن اون برايش بزاد50
  . پدرم فراموشي داد خدا مرا از تمامي مشقّتم و تمامي خانة :نّسي نام نهاد، زيرا گفت و يوسف نخست زادة خود را م51
 . خدا مرا در زمين مذلتم بار آور گردانيد:  و دومي را افرايم ناميد، زيرا گفت52

  . سپري شد  و هفت سال فراواني كه در زمين مصر بود،53
  .    زمينها پديد شد، ليكن در تمامي زمين مصر نان بود و قحط در همة. ود و هفت سال قحط، آمدن گرفت، چنانكه يوسف گفته ب54
نزد يوسف برويد و آنچه او به :  مصريان گفت و فرعون به همة.  و چون تمامي زمين مصر مبتالي قحط شد، قوم براي نان نزد فرعون فرياد برآوردند55

  .شما گويد، بكنيد
  .ت، و يوسف همة انبارها را باز كرده، به مصريان مي فروخت، و قحط در زمين مصر سخت شد پس قحط، تمامي روي زمين را فرو گرف56
 .  و همة زمينها به جهت خريد غله نزد يوسف به مصر آمدند، زيرا قحط بر تمامي زمين سخت شد57
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   نگريد؟چرا به يكديگر مي:  و اما يعقوب چون ديد كه غله در مصر است، پس يعقوب به پسران خود گفت1
 .اينك شنيده ام كه غله در مصر است، بدانجا برويد و براي ما از آنجا بخريد، تا زيست كنيم و نميريم:  و گفت2
  . پس ده برادر يوسف براي خريدن غله به مصر فرود آمدند3
  . و اما بنيامين، برادر يوسف را يعقوب با برادرانش نفرستاد، زيرا گفت مبادا زياني بدو رسد4
 . بني اسرائيل درميان آناني كه مي آمدند، به جهت خريد آمدند، زيرا كه قحط در زمين كنعان بود پس5
  .و برادران يوسف آمده، رو به زمين نهاده، او را سجده كردند.  و يوسف حاكم واليت بود، و خود به همة اهل زمين غله مي فروخت6
از كجا آمده ايد؟ :  خود را بديشان بيگانه نموده، آنها را به درشتي سخن گفت و از ايشان پرسيد چون يوسف برادران خود را ديد، ايشان را بشناخت، و7

 . از زمين كنعان تا خوراك بخورم: گفتند

  . و يوسف برادران خود را شناخت، ليكن ايشان او را نشناختند8
  .شما جاسوسانيد، و به جهت ديدن عرياني زمين آمده ايد: پس بديشان گفت.  بياد آورد  ايشان ديده بود،  و يوسف خوابها را كه دربارة9
  .بلكه غالمانت به جهت خريدن خوراك آمده اند! نه، يا سيدي:  بدو گفتند10
  .ما مردمان صادقيم، غالمانت جاسوس نيستند.  ما همه پسران يك شخص هستيم11
  .نه، بلكه به جهت ديدن عرياني زمين آمده ايد:  بديشان گفت12
   و يكي ناياب شده است، و اينك كوچكتر، امروز نزد پدر ماست،. غالمانت دوازده برادرند، پسران يك مرد در زمين كنعان: ند گفت13
  ! همين است آنچه به شما گفتم كه جاسوسانيد:  يوسف بديشان گفت14
  . ر كهتر شما در اينجا بيايدبه حيات فرعون از اينجا بيرون نخواهيد رفت، جز اينكه براد:  بدينطور آزموده مي شويد15
 يكنفر را از خودتان بفرستيد، تا برادر شما را بياورد، و شما اسير بمانيد تا سخن شما آزموده شود كه صدق با شماست يا نه، واالّ به حيات فرعون 16

  !جاسوسانيد
 .  پس ايشان را با هم سه روز در زندان انداخت17

  :   را بكنيد و زنده باشيد، زيرا من از خدا مي ترسماين:  و روز سوم يوسف بديشان گفت18
  . غله براي گرسنگي خانه هاي خود ببريد  هرگاه شما صادق هستيد، يك برادر از شما در زندان شما اسير باشد، و شما رفته،19
 . پس چنين كردند.  و برادر كوچك خود را نزد من آريد تا سخنان شما تصديق شود و نميريد20

از اين رو اين تنگي بر ما . هر آينه به برادر خود خطا كرديم، زيرا تنگي جان او را ديديم وقتي كه به ما استغاثه مي كرد، و نشنيديم :يكديگر گفتند و به 21
  .رسيد

  .پس اينك خون او باز خواست مي شود! آيا به شما نگفتم كه به پسر خطا مورزيد؟ و نشنيديد«:  و رؤبين در جواب ايشان گفت22
31  .    و ايشان ندانستند كه يوسف مي فهمد، زيراكه ترجماني درميان ايشان بود23



  .  با ايشان گفتگو كرد، و شمعون را از ميان ايشان گرفته، او را روبروي ايشان دربند نهاد  پس از ايشان كناره جسته، بگريست و نزد ايشان برگشته،24
  .  پر سازند، و نقد ايشان در عدل هر كس نهند، و زاد سفر بديشان دهند، و به ايشان چنين كردند و يوسف فرمود تا جوالهاي ايشان را از غله25
 . پس غله را بر حماران خود بار كرده از آنجا روانه شدند26
  . و چون يكي، عدل خود را در منزل باز كرد، تا خوراك به االغ خود دهد، نقد خود را ديد كه اينك در دهن عدل او بود27
اين چيست كه خدا :  و به يكديگر لرزان شده، گفتند آنگاه دل ايشان طپيدن گرفت،. نقد من رد شده است، و اينك در عدل من است:  و به برادران خود گفت28

 به ما كرده است؟ 

  :  پس نزد پدر خود، يعقوب، به زمين كنعان آمدند، و آنچه بديشان واقع شده بود، خبر داده، گفتند29
  .رد كه حاكم زمين است، با ما به سختي سخن گفت، و ما را جاسوسان زمين پنداشت آن م30
  . و بدو گفتيم ما صادقيم و جاسوس ني31
  . ما دوازده برادر، پسران پدرخود هستيم، يكي ناياب شده است، و كوچكتر، امروز نزد پدر ما در زمين كنعان مي باشد32
از اين خواهم فهميد كه شما راستگو هستيد كه يكي از برادران خود را نزد من گذاريد، و براي گرسنگي خانه : فت و آن مرد كه حاكم زمين است، به ما گ33

  .هاي خود گرفته، برويد
د آنگاه برادر شما را به شما رد كنم، و در زمين داد و ست.  و برادر كوچك خود را نزد من آريد، و خواهم يافت كه شما جاسوس نيستيد بلكه صادق34

 » .نماييد

  . و چون ايشان و پدرشان، كيسه هاي پول را ديدند، بترسيدند.  و واقع شد كه چون عدلهاي خود را خالي ميكردند، اينك كيسة پول هركس در عدلش بود35
  ! اين همه بر من است.مرا بي اوالد ساختيد، يوسف نيست و شمعون نيست و بنيامين را مي خواهيد ببريد:  و پدر ايشان، يعقوب، بديشان گفت36
  .او را به دست من بسپار، و من او را نزد تو باز خواهم آورد. هر دو پسر مرا بكش، اگر او را نزد تو باز نياورم:  رؤبين به پدر خود عرض كرده، گفت37
ي رويد زياني بدو رسد، همانا مويه هاي سفيد و هرگاه در راهي كه م. پسرم با شما نخواهد آمد زيرا كه برادرش مرده است، و او تنها باقي است:  گفت38

 . مرا با حزن به گور فرود خواهيد برد
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  . و قحط در زمين سخت بود1
  .        برگرديد و اندك خوراكي براي ما بخريد«:  و واقع شد چون غله اي را كه از مصر آورده بودند، تماماً خوردند، پدرشان بديشان گفت2
  .آن مرد به ما تأكيد كرده، گفته است هرگاه برادر شما با شما نباشد، روي مرا نخواهيد ديد: ه يهودا بدو متكلم شد3
  . اگر تو برادر ما را با ما فرستي، مي رويم و خوراك برايت مي خريم4
 . هد ديد اما اگر تو او را، نفرستي نمي رويم، زيراكه آن مرد ما را گفت، هرگاه برادرشما با شما نباشد، روي مرا نخوا5

  چرا به من بدي كرده، به آن مرد خبر داديد كه برادر ديگر داريد؟:  اسرائيل گفت6
آيا پدر شما هنوز زنده است، و برادر ديگر داريد؟ و او بدين مضمون اطالع داديم، و  :آن مرد احوال ما و خويشاوندان ما را به دقت پرسيده، گفت:  گفتند7

 . رادرخود را نزد من آريدب: چه مي دانستيم كه خواهد گفت

  . جوان را به من بفرست تا برخواسته، برويم و زيست كنيم و نميريم، ما و تو و اطفال ما نيز:  پس يهودا به پدر خود اسرائيل گفت8
  .  ه ابد درنظر تو مقصر باشمهرگاه او را نزد تو باز نياوردم و به حضورت حاضر نساختم، تا ب.  من ضامن او مي باشم، او را از دست من بازخواست كن9
 » . دوم را برگشته بوديم  زيرا اگر تأخير نمي نموديم، هر آينه تا حال، مرتبة10

از ثمرات نيكوي اين زمين در ظروف خود برداريد، و ارمغاني براي آن مرد . اگر چنين است، پس اين را بكنيد«:  پس پدر ايشان، اسرائيل، بديشان گفت11
  .ان و قدري عسل و كتيرا و الدن و پسته و بادامببريد، قدري بلس

  .  و نقد مضاعف بدست خود گيريد، و آن نقدي كه در دهنة عدلهاي شما رد شده بود ، به دست خود باز بريد، شايد سهوي شده باشد12
  . و برادر خود را برداشته، روانه شويد، و نزد آن مرد برگرديد13
  .ر آن مرد مكرم دارد، تا برادر ديگر شما و بنيامين را همراه شما بفرستد، و من اگر بي اوالد شدم، بي اوالد شدم و خداي قادر مطلق شما را در نظ14
  . و به مصر فرود آمده، به  حضور يوسف ايستادند.  پس آن مردان، ارمغان را برداشته، و نفد مضاعف را بدست گرفته، با بنيامين روانه شدند15
اين اشخاص را به خانه ببر، و ذبح كرده، تدارك ببين، زيرا كه ايشان وقت ظهر با : امين را با ايشان ديد، به ناظر خانة خود فرمود اما يوسف، چون بني16

 .من غذا مي خورند
  .و آن مرد ايشان را به خانة يوسف آورد.  و آن مرد چنانكه يوسف فرموده بود، كرد17
بسبب آن نقدي كه دفعة اول در عدلهاي ما رد شده بود، ما را آورده اند تا بر ما : سف آورده شدند و گفتند يو  و آن مردان ترسيدند، چونكه به خانة18

 . هجوم آورد، و بر ما حمله كند، و ما را مملوك سازد و حماران ما را

   و به ناظر خانة يوسف نزديك شده، در درگاه خانه بدو متكلم شده، 19
  .تبة اول براي خريد خوراك آمديمحقيقتاً مر! يا سيدي:  گفتند20
 ما به وزن تمام و آن را به دست خود باز  نقرة.  و واقع شد چون به منزل رسيده، عدلهاي خود را باز كرديم، كه اينك نقد هركس در دهنة عدلش بود21

  .آورده ايم
 .در عدلهاي ما گذاشته بودنمي دانيم كدام كس نقد ما را .  و نقد ديگر براي خريد خوراك بدست خود آورده ايم22

32



پس شمعون را نزد ايشان » .سالمت باشيد مترسيد، خداي شما و خداي پدر شما، خزانه اي در عدلهاي شما، به شما داده است، نقد شما به رسيد:  گفت23
  .بيرون آورد

  .  وفه به حماران ايشان داد و آن مرد ايشان را به خانة يوسف درآورده، آب بديشان داد، تا پاهاي خود را شستند، و عل24
  . و ارمغان را حاضر ساختند، تا وقت آمدن يوسف به ظهر، زيرا شنيده بودند كه در آنجا بايد غذا بخورند25
  .      و چون يوسف به خانه آمد، ارمغاني را كه به دست ايشان بود، نزد وي به خانه آوردند، و به حضور وي رو به زمين نهادند26
  آيا پدر پير شما كه ذكرش كرديد، به سالمت است؟ و تا بحال حيات دارد؟: متي ايشان پرسيد و گفت پس از سال27
  .پس تعظيم و سجده كردند» .غالمت، پدر ما  به سالمت است، و تا به حال زنده«:  گفتند28
:  است برادر كوچك شما كه نزد من، ذكر او كرديد؟ و گفتآيا اين:  و چون چشمان خود را باز كرده، برادر خود بنيامين، پسر مادر خويش را ديد، گفت29
 .اي پسرم، خدا بر تو رحم كناد«

  .پس به خلوت رفته، آنجا بگريست.  و يوسف چونكه مهرش بر برادرش بجنبيد، بشتافت، و جاي گريستن خواست30
  .طعام بگذاريد«: و خوداري نموده، گفت.  و روي خود را شسته، بيرون آمد31
ي وي جدا گذاردند، و براي ايشان جدا، و براي مصرياني كه با وي خوردند جدا، زيرا كه مصريان با عبرانيان نمي توانند غذا بخورند زيراكه اين،  و برا32

  .  نزد مصريان مكروه است
  .  كديگر تعجب نمودند نخست زاده موافق نخست زادگي اش، و خورد سال بحسب خورد سالي اش، و ايشان به ي  و به حضور وي بنشستند،33
 . و حصّه ها از پيش خود براي ايشان گرفت، اما حصّة بنيامين پنج چندان حصّة ديگران بود، و با وي نوشيدند و كيف كردند34
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  .نة عدلش بگذارعدلهاي اين مردان بقدري كه مي توانند برد، از غله پر كن، و نقد هركسي را به ده« : خود امر كرده ، گفت  پس به ناظر خانة1
 .و پس موافق آن سخني كه يوسف گفته بود، كرد.  و جام مرا، يعني جام نقره  را در دهنة عدل آن كوچكتر، با قيمت غله اش بگذار2
  . و چون صبح روشن شد، آن مردان را با حماران ايشان روانه كرد3
برپا شده، در عقب اين اشخاص بشتاب، و چون : يوسف به ناظر خانة خود گفت و ايشان از شهر بيرون شده، هنوز مسافتي چند طي نكرده بودند، كه 4

  چرا بدي به عوض نيكويي كرديد؟: بديشان فرا رسيدي، ايشان را بگو
 .  آيا اين نيست آنكه آقايم در آن مي نوشد، و از آن تفأّل مي زند؟ در آنچه كرديد، بد كرديد5

  .ديشان گفت پس چون بديشان در رسيد، اين سخنان را ب6
  ! به وي گفتند چرا آقايم چنين مي گويد؟ حاشا از غالمانت كه مرتكب چنين كار شوند7
  . همانا نقدي را كه در دهنة عدلهاي خود يافته بوديم، از زمين كنعان نزد تو باز آورديم، پس چگونه باشد كه از خانة آقايت طال يا نقره بدزدي8
  . بميرد، و ما نيز غالم آقاي خود باشيم نزد هركدام از غالمانت يافت شود،9
  .هم آالن موافق سخن شما بشود، آنكه نزد او يافت شود، غالم من باشد، و شما آزاد باشيد:  گفت10
  . پس تعجيل نموده، هركس عدل خود را به زمين فرود آورد، و هر يكي عدل خود را باز كرد11
  . و جام در عدل بنيامين يافته شد. تر ختم كرد و او تجسس كرد، و از مهتر شروع نموده، به كه12
 . آنگاه رخت خود را چاك زدند، و هركس االغ خود را بار كرده، به شهر برگشتند13
  .  و به حضور وي بر زمين افتادند و او هنوز آنجا بود،.  يوسف آمدند  و يهودا با برادرانش به خانة14
  رديد؟ آيا ندانستيد كه چون من مردي، البته تفأل مي زنم؟اين چه كاري است كه ك«:  يوسف بديشان گفت15
به آقايم چه گوييم، و چه عرض كنيم، و چگونه بي گناهي خويش را ثابت نماييم؟ خدا گناه غالمانت را دريافت نموده است، اينك ما نيز و «:  يهودا گفت16

  .آنكه جام بدستش يافت شد، غالمان آقاي خود خواهيم بود
  .بلكه آنكه جام بدستش يافت شد، غالم من باشد، و شما بسالمتي نزد پدر خويش برويد! شا از من كه چنين كنمحا«:  گفت17
 غالمت بگوش آقاي خود سخني بگويد و غضب بر غالم خود افروخته نشود، زيراكه تو چون فرعون  اي آقايم بشنو،«:  آنگاه يهودا نزديك وي آمده، گفت18

  .هستي
  آيا شما را پدر يا برادري است؟:  گفت انت پرسيده، آقايم از غالم19
 و او تنها از مادر خود مانده است، و پدر او را  كه ما را پدر پيري است و پسر كوچك پيري او كه برادرش مرده است،:  و به آقاي خود عرض كرديم20

  .دوست مي دارد
  . بر وي نهموي را نزد من آريد تا چشمان خود را?:  و به غالمان خود گفتي21
  . چه اگر از پدر خويش جدا شود او خواهد مرد آن جوان نمي تواند از پدر خود جدا شود،:  و به آقاي خود گفتيم22
  . روي مرا ديگر نخواهيد ديد اگر برادر كهتر شما با شما نيايد،:  و به غالمان خود گفتي23
  . آقاي خود را بدو باز گفتيم پدر خود، رسيديم، سخنان  پس واقع شد كه چون نزد غالمت،24
  .برگشته اندك خوراكي براي ما بخريد:  و پدر ما گفت25
 ». خواهيم رفت، زيراكه روي آن مرد را نمي توانيم ديد اگر برادر كوچك با ما نباشد نمي توانيم رفت، ليكن اگر برادر كهتر با ما آيد،:  گفتيم26
  .د كه زوجه ام براي من دو پسر زاييدشما آگاهي?:  به ما گفت  و غالمت، پدر من،27
33  . و يكي از نزد من بيرون رفت، و من گفتم هر آينه دريده شده است، و بعد ازآن او را نديدم28



 ?. اگر اين را نيز از نزد من ببريد، و زياني بدو رسد، همانا موي سفيد مرا به حزن به گور فرود خواهيد برد29
  د بروم، و اين جوان با ما نباشد، و حال آنكه جان او به جان وي بسته است، و آالن اگر نزد غالمت، پدر خو30
  . او خواهد مرد و غالمانت موي سفيد غالمت، پدر خود را به حزن بگور فرود خواهند برد  واقع خواهد شد كه چون ببيند پسر نيست،31
  . تا ابداآلباد نزد پدر خود مقصر خواهم شد  باز نياورم،هرگاه او را نزد تو:  زيراكه غالمت نزد پدر خود ضامن پسر شده، گفتم32
  .  پس آالن تمنا اينكه غالمت به عوض پسر در بندگي آقاي خود بماند، و پسر همراه برادران خود برود33
 .  زيرا چگونه نزد پدر خود بروم و پسر با من نباشد، مبادا باليي را كه به پدرم واقع شود ببينم34
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و كسي نزد او نماند وقتي كه !  نتوانست خوداري كند، پس ندا كرد كه  همه را از نزد من بيرون كنيد يش جمعي كه به حضورش ايستاده بودند، و يوسف پ1
  . يوسف خويشتن را به برادران خود شناسانيد

  . فرعون شنيدند  و مصريان و اهل خانة  و به آواز بلند گريست،2
 زيراكه به حضور وي مضطرب  آيا پدرم هنوز زنده است؟ و برادرانش جواب وي را نتوانستند داد،! من يوسف هستم: ت برادران خود را گف  و يوسف،3

  .شدند
  ! منم يوسف، برادر شما، كه به مصر فروختيد«:  و گفت پس نزديك آمدند،. نزديك من بياييد:  و يوسف به برادران خود گفت4
  .     رديد كه مرا بدينجا فروختيد، زيرا خدا مرا پيش رو شما فرستاد تا نفوس را زنده نگاه دارد و متغير نگ  و حال رنجديده مشويد،5
  . زيرا حال دو سال شده است كه قحط در زمين است، و پنج سال ديگر نيز نه شيار خواهد بود نه درو6
  . را به نجاتي عظيم احيا كند و خدا مرا پيش روي شما فرستاد تا براي شما بقيتي در زمين نگاه دارد، و شما7
  .  زمين مصر ساخت  او و حاكم بر همة  و آالن شما مرا اينجا نفرستاديد، بلكه خدا، و اوامر پدر بر فرعون و آقا بر تمامي اهل خانة8
  .د من بيا و تأخير منماكه خدا مرا حاكم تمام مصر ساخته است، نز: پسر تو، يوسف چنين مي گويد:  بدو گوييد  بشتابيد و نزد پدرم رفته،9
  . و گله ات و رمه ات با هرچه داري  تو و پسرانت و پسران پسرانت،  تا نزديك من باشي،  و در زمين جوش ساكن شو،10
  . تا تو را در آنجا بپرورانم، زيرا كه پنج سال قحط باقي است مبادا تو و اهل خانه ات و متعلقانت بينوا گرديد11
  .  زبان من است كه با شما سخن مي گويد و چشمان برادرم بنيامين مي بيند، و اينك چشمان شما 12
 ». پس پدر مرا از همة حشمت من در مصر و از آنچه ديده ايد خبر دهيد، و تعجيل نموده پدر مرا بدينجا آوريد13
  . بگريست و بنيامين بر گردن وي گريست  آويخته،  پس به گردن برادر خود، بنيامين،14
  .  برادرانش با وي گفتگو كردند  و بعد از آن،  بر ايشان بگريست، مة برادران خود را بوسيده، و ه15
  . و بنظر فرعون و بنظر بندگانش خوش آمد  فرعون شنيدند، و گفتند برادران يوسف آمده اند،  و اين خبر را در خانة16
  .رپايان خود را بار كنيد، و روانه شده، به زمين كنعان برويدچها: چنين بكنيد: برادران خود را بگو«:  و فرعون به يوسف گفت17
  . و نيكوتر زمين مصر را بشما مي دهم تا از فربهي زمين بخوريد  نزد من آيد،  و پدر و اهل خانه هاي خود را برداشته،18
  .پدر خود را برداشته، بياييدارابه ها از زمين مصر براي اطفال و زنان خود بگيريد، و :  و تو مأمور هستي اين را بكنيد19
  . و چشمان شما در پي اسباب خود نباشد، زيرا كه نيكويي تمام زمين مصر از آن شماست20
  . و زاد سفر بديشان عطا فرمود  و يوسف به حسب فرمايش فرعون، ارابه ها بديشان داد،  پس بني اسرائيل چنان كردند،21
  . اما به بنيامين سيصد مثقال نقره، و پنج دست جامه داد و به هريك از ايشان يك دست رخت بخشيد،22
  . ده االغ بار شده به نفايس مصر، و ده ماده االغ بار شده به غله و نان و خورش براي سفر پدر خود:  و براي پدر خود بدين تفصيل فرستاد23
 » !نازعه مكنيدزنهار در راه م«:  پس برادران خود را مرخص فرموده، روانه شدند و بديشان گفت24

  . نزد پدر خود، يعقوب، به زمين كنعان آمدند  و از مصر بر آمده،25
  .آنگاه دل وي ضعف كرد، زيراكه ايشان را باور نكرد» .يوسف آالن زنده است، و او حاكم تمامي زمين مصر است«:  و او را خبر داده، گفتند26
 روح پدر ايشان، يعقوب،  تند، وچون ارابه هايي را كه يوسف براي آوردن او فرستاده بود، ديد به وي گف  و همة سخناني كه يوسف بديشان گفته بود،27

  .زنده گرديد
 . پسر من، يوسف، هنوز زنده است، مي روم و قبل از مردنم او را خواهم ديد! كافي است«:  و اسرائيل گفت28
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  .اني ها براي خداي پدر خود، اسحاق، گذرانيد و اسرائيل با هر چه داشت كوچ كرده، به بئرشبع آمد، و قرب1
  .لبيك: گفت! اي يعقوب! اي يعقوب:  و خدا در رؤياهاي شب، به اسرائيل خطاب كرده، گفت2
  .من هستم اهللا، خداي پدرت، از فرود آمدن به مصر مترس، زيرا در آنجا امتي عظيم از تو به وجود خواهم آورد:  گفت3
  .د و من نيز تو را از آنجا البته باز خواهم آورد، و يوسف دست خود را بر چشمان تو خواهد گذاشت من با تو به مصر خواهم آم4
 و بني اسرائيل پدر خود، يعقوب، و اطفال و زنان خويش را بر ارابه هايي كه فرعون به جهت آوردن او فرستاده بود،   و يعقوب از بِئرشَبع روانه شد،5

  .برداشتند
  .و يعقوب با تمامي ذريت خود به مصر آمدند. لي را كه در زمين كنعان اندوخته بودند، گرفتند و مواشي و اموا6
 . و پسران و پسران پسران خود را با خود، و دختران و دختران پسران خود را، و تمامي ذريت خويش را به همراهي خود به مصر آورد7
  . عقوب و پسرانش رؤبين نخست زادة يعقوبي:  و اين است نامهاي پسران اسرائيل كه به مصر آمدند8
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  .حنوك و فَلو و حصرون و كَرمي:  و پسران رؤبين9
  .يموئيل و يامين و اوهد و ياكين و صوحر و شاؤل كه پسر زن كنعاني بود:  و پسران شمعون10
  .حصرون و حامول بودند: و پسران فارص. ان مردنداما عير و اونان در زمين كنع. عير و اونان و شيلَه و فارِص و زارح:  و پسران يهودا11
  . توالع و فُوه و يوب و شمرون:  و پسران يساكار13
  . سارِد و ايلون و ياحلئيل:  پسران زبولون14
  . نفر بودندهمة نفوس پسران و دخترانش سي و سه .  كه آنها را با دختر خود دينه، در فدان ارام براي يعقوب زاييد  اينانند پسران ليه،15
  .صَفيون و حجي و شوني و اصبون و عيري و اَرودي و اَرئيلي:  و پسران جاد16
  .      يِمنَه و يِشوه و يِشوي و بريعه، و خواهر ايشان ساره، پسران بريعه حابِر و ملكيئيل:  و پسران اَشير17
  .نزده را براي يعقوب زاييد اينانند پسران زِلفه كه البان به دختر خود ليه داد، و اين شا18
  يوسف و بنيامين،:  و پسران راحيل زن يعقوب19
  .  و براي يوسف در زمين مصر، منَسي و افرايم زاييده شدند، كه اَسنات دختر فوطي فارع، كاهن اون برايش بزاد20
  .  اَردبالع و باكر و اشبيل و جيرا و نضعمان و ايحي و رش و مفيم و:  و پسران بنيامين21
  .  اينانند پسران راحيل كه براي يعقوب زاييده شدند، همه چهارده نفر22
  . حوشيم:  و پسر دان23
  .يحصئيل و جوني و يصر و شليم:  و پسران نفتالي24
 .همه هفت نفر بودند. ، و ايشان را براي يعقوب زاييد  اينانند پسران بِلهه، كه البان به دختر خود راحيل داد25
  .همة نفوسي كه با يعقوب به مصر آمدند، كه از صُلب وي پديد شدند، سواي زنان پسران يعقوب، جميعاً شصت و شش نفر بودند 26
 . پس جميع نفوس خاندان يعقوب كه به مصر آمدند هفتاد بودند.  و پسران يوسف كه برايش در مصر زاييده شدند، دو نفر بودند27

  . يوسف فرستاد تا او را به جوشن راهنمايي كند، و به زمين جوشن آمدند و يهودا را پيش روي خود نزد 28
  .و چون او را بديد به گردنش بياويخت، و مدتي برگدنش گريست.  و يوسف ارابة خود را حاضر ساخت، تا به استقبال پدر خود اسرائيل به جوشن برود29
  .ديدم كه تا بحال زنده هستيچونكه روي تو را  اكنون بميرم، :  و اسرائيل به يوسف گفت30
برادرانم و خانوادة پدرم كه در زمين كنعان بودند، : مي روم تا فرعون را خبر دهم و به وي گويم:  و يوسف برادران خود و اهل خانة پدر خويش را گفت31

  .نزد من آمده اند 
  .لك خود را آورده اند و مردان شبانان هستند، زيرا اهل مواشي اند، و گله ها و رمه ها و كل مايم32
  كسب شما چيست؟:  و چون فرعون شما را بطلبيد و گويد33
غالمانت از طفوليت تا بحال اهل مواشي هستيم، هم ما و هم اجداد ما، تا در زمين جوشن ساكن شويد، زيرا كه هر شبان گوسفند مكروه :  گوييد34

 . مصريان است
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  .پدرم و برادرانم با گله و رمة خويش و هرچه دارند، از زمين كنعان آمده اند و در زمين جوشن هستند«: ت پس يوسف آمد و به فرعون خبر داده، گف1
  . و از جمله برادران خود پنج نفر برداشته، ايشان را به حضور فرعون برپا داشت2
  .م، هم ما و هم اجداد ماغالمانت شبان گوسفند هستي: شغل شما چيست؟ به فرعون گفتند:  و فرعون، برادران او را گفت3
و اآلن تمنا . آمده ايم تا در اين زمين ساكن شويم، زيراكه براي گلة غالمانت مرتعي نيست، چونكه قحط در زمين كنعان سخت است:  و به فرعون گفتند4

  .داريم كه بندگانت در زمين جوشن سكونت كنند
   تو آمده اند، پدرت و برادرانت نزد«:  و فرعون به يوسف خطاب كرده، گفت5
و اگر مي داني كه درميان ايشان . در زمين جوشن ساكن بشوند. در نيكوترين زمين، پدر و برادران خود رامسكن بده.  زمين مصر پيش روي توست6

 . كسان قابل مي باشند، ايشان را سركاران مواشي من گردان

  .و يعقوب، فرعون را بركت داد. ا داشت و يوسف، پدر خود، يعقوب را آورده، او را به حضور فرعون برپ7
  ايام سالهاي عمر تو چند است؟:  و فرعون به يعقوب گفت8
ايام سالهاي عمر من اندك و بد بوده است، و به ايام سالهاي عمر پدرانم در . ايام سالهاي غربت من صد و سي سال است:  يعقوب به فرعون گفت9

  .روزهاي غربت ايشان نرسيده
  .رعون را بركت داد و از حضور فرعون بيرون آمد و يعقوب، ف10
 پدر و برادران خود را سكونت داد، و ملكي در زمين مصر در نيكوترين زمين يعني در ارض رعمسيس، چنانكه فرعون فرموده بود، بديشان   و يوسف،11

  .ارزاني داشت
 .تعداد عيال ايشان به نان پرورانيد و يوسف پدر و برادران خود، و همة اهل خانة پدر خويش را به حسب 12
  . و ارض مصر و ارض كنعان بسبب قحط بينوا گرديد  و در تمامي زمين نان نبود، زيرا قحط زياده سخت بود،13
 فرعون  ة و يوسف، تمام نقره اي را كه در زمين مصر و زمين كنعان يافته شد، به عوض غله اي كه ايشان خريدند، بگرفت، و يوسف نقره را به خان14

  .درآورد
35  .        ما را نان بده، چرا در حضورت بميريم؟ زيرا كه نقره تمام شد:  و چون نقره از ارض مصر و كنعان تمام شد، همة مصريان نزد يوسف آمده، گفتند15



  .مواشي خود را بياوريد، و به عوض مواشي شما، غله به شما مي دهم، اگر نقره تمام شده است«:  يوسف گفت16
و در آن سال به .  پس مواشي خود را نزد يوسف آوردند، و يوسف به عوض اسبان و گله هاي گوسفندان و رمه هاي گاوان و االغان، نان بديشان داد17

  .عوض همة مواشي ايشان، ايشان را به نان پرورانيد
نمي داريم كه نقرة ما تمام شده است، و مواشي و بهايم از از آقاي خود مخفي :  و چون آن سال سپري شد در سال دوم به حضور وي آمده، گفتندش18

  .آن آقاي ما گرديده، و جز بدنها و زمين ما به حضور آقاي ما چيزي باقي نيست
كنيم و  چرا ما و زمين ما در نظر تو هالك شويم؟ پس ما را و زمين ما را به نان بخر، و ما را و زمين ما مملوك فرعون بشويم، و بذر بده تا زيست 19

 .نميريم و زمين باير نماند
 پس يوسف تمامي زمين مصر را براي فرعون بخريد، زيرا كه مصريان هركس مزرعة خود را فروختند، چونكه قحط بر ايشان سخت بود و زمين از آن 20

  .فرعون شد
  .   و خلق را از اين حد تا به آن حد مصر به شهرها منتقل ساخت21
از اين سبب . ، و حصه اي كه فرعون بديشان داده بود، مي خوردند خريد، زيرا كهنه را حصّه اي از جانب فرعون معين شده بود فقط زمين كَهنه را ن22

  .زمين خود را نفروختند
  .  امروز شما را و زمين شما را براي فرعون خريدم، همانا براي شما بذر است تا زمين را بكاريد اينك،:  و يوسف به قوم گفت23
 چون حاصل برسد، يك خمس به فرعون دهيد، و چهار حصه از آن شما باشد، براي زارعت زمين و براي خوراك شما و اهل خانه هاي شما و طعام  و24

 . به جهت اطفال شما

  . تو ما را احيا ساختي، درنظر آقاي خود التفات بيابيم، تا غالم فرعون باشيم:  گفتند25
  . ن مصر تا امروز قرار داد كه خمس از آن فرعون باشد، غير از زمين كهنه فقط، كه از آن فرعون نشد پس يوسف اين قانون را بر زمي26
  . ملك در آن گرفتند، و بسيار بارور و كثير گرديدند  و اسرائيل در ارض مصر در زمين جوشن ساكن شده،27
  .چهل و هفت سال بودو ايام سالهاي عمر يعقوب صد و .  و يعقوب در ارض مصر هفده سال بزيست28
آالن اگر درنظر تو التفات يافته ام، دست خود را زير ران من بگذار، و :  و چون حين وفات اسرائيل نزديك شد، پسر خود يوسف را طلبيده، بدو گفت29

  احسان و امانت با من بكن، و زنهار مرا در مصر دفن منما، 
  .آنچه گفتي خواهم كرد«: گفت» .ته، در قبر ايشان دفن كن بلكه با پدران خود بخوابم و مرا از مصر برداش30
 . پس برايش قسم خورد و اسرائيل بر سر بستر خود خم شد» برايم قسم بخور،«:  گفت31
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  .پس دو پسر خود، منَسي و افرايم را با خود برداشت» .اينك پدر تو بيمار است«:  و بعد از اين امور، واقع شد كه به يوسف گفتند1
 .و اسرائيل، خويشتن را تقويت داده، بر بستر بنشست» .اينك پسرت يوسف، نزد تو مي آيد:  و يعقوب را خبرداده، گفتند2
  . خداي قادرمطلق در لوز در زمين كنعان به من ظاهر شده، مرا بركت داد:  و يعقوب به يوسف گفت3
 به ميراث ابدي خواهم   و اين زمين را بعد از تو به ذريت تو، تو قومهاي بسيار بوجود آورم،هر آينه من تو را بارور و كثير گردانم، و از :  و به من گفت4

  . داد
 و آالن دو پسرت كه در زمين مصر برايت زاييده شدند، قبل از آنكه نزد تو به مصر بيايم، ايشان از آن من هستند، افرايم و منَسي مثل رؤبين و شمعون 5

  .از آن من خواهند بود
  .و در ارث خود به نامهاي برادران خود مسمي شوند. و اما اوالد تو كه بعد از ايشان بياوري، از تو باشند 6
 او را در آنجا به سر راه   چون اندك مسافتي باقي بود كه به افرات برسم،  راحيل نزد من در زمين كنعان به سر راه مرد،  و هنگامي كه من از فّدان آمدم،7

 .  لحم باشد، دفن كردمافرات كه بيت

  اينان كيستند؟:  و چون اسرائيل، پسران خود يوسف را ديد، گفت8
  .ايشان را نزد من بياور تا ايشان را بركت دهم: گفت. به من در اينجا داده استاينان پسران منند كه خدا :  يوسف، پدر خود را گفت9
 .پس ايشان را نزديك وي آورد و ايشان را بوسيده، در آغوش خود كشيد.  و چشمان اسرائيل از پيري تار شده بود كه نتوانست ديد10
  .گمان نمي بردم كه روي تو را ببينم، و همانا خدا،  ذريت تو را نيز به من نشان داده است:  و اسرائيل به يوسف گفت11
  . و يوسف ايشان را از ميان دو زانوي خود بيرون آورده، روي به زمين نهاد12
هر دو را گرفت، افرايم را به دست راست خود به مقابل دست چپ اسرائيل، و منسي را به دست چپ خود به مقابل دست راست اسرائيل، و  و يوسف 13

  . ايشان را نزديك وي آورد
 را به فراست حركت  و اسرائيل دست راست خود را دراز كرده، بر سر افرايم نهاد و او كوچكتر بود و دست چپ خود را بسر منسي، و دستهاي خود14

  .داد، زيراكه منسي نخست زاده بود
خدايي كه در حضور وي پدرانم، ابراهيم و اسحاق، سالك بودندي، خدايي كه مرا از روز بودنم تا امروز رعايت كرده «:  و يوسف را بركت داده، گفت15

  است،
 نام و نامهاي پدرانم، ابراهيم و اسحاق، بر ايشان خوانده شود، و در وسط  آن فرشته اي كه مرا از هر بدي خالصي داده اين دو پسر را بركت دهد و16

  .زمين بسيار كثير شوند
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 و چون يوسف ديد كه پدرش دست راست خود را بر سر افرايم نهاد، بنظرش ناپسند آمده، و دست پدر خود را گرفت، تا آن را از سر افرايم به سر 17
  .منسي نقل كند

  . زيرا نخست زاده اين است، دست راست خود را به سر او بگذار اي پدر من، نه چنين،:  گفت و يوسف به پدر خود18
او نيز قومي خواهد شد و او نيز بزرگ خواهد گرديد، ليكن برادر كهترش از وي بزرگتر خواهد ! مي دانم! مي دانم اي پسرم:  اما پدرش ابا نموده، گفت19

  .ديدشد و ذريت او امتهاي بسيار خواهند گر
پس افرايم را به منسي . به تو اسرائيل بركت طلبيده، خواهند گفت كه خدا تو را مثل افرايم و منَسي گرداناد:  و در آن روز، او ايشان را بركت داده، گفت20

  . ترجيح داد
  .ا باز خواهد آوردهمانا من مي ميرم، و خدا با شما خواهد بود، و شما را به زمين پدران شم:  و اسرائيل به يوسف گفت21
 . و من به تو حصه اي زياده از برادرانت مي دهم، كه آن را از دست اموريان به شمشير و كمان خود گرفتم22
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  .جمع شويد تا شما را از آنچه در ايام آخر به شما واقع خواهد شد، خبر دهم:  و يعقوب، پسران خود را خوانده، گفت1
 .و به پدر خود، اسرائيل، گوش گيريد! شنويد اي پسران يعقوب جمع شويد و ب2
  .   تو نخست زادة مني، توانايي من و ابتداي قوتم، فضيلت رفعت و فضيلت قدرت!  اي رؤبين3
  . آنگاه آن را بي حرمت ساختي، به بستر من برآمد.  برتري نخواهي يافت، زيراكه بر بستر پدر خود بر آمدي  جوشان مثل آب،4
 .  آالت ظلم، شمشيرهاي ايشان است. ادرانند شمعون و الوي بر5

و در خود رأيي خويش گاوان .  اي نفس من به مشورت ايشان داخل مشو، و اي جالل من به محفل ايشان متحد مباش زيرا در غضب خود مردم را كشتند6
  .را پي كردند

 . در يعقوب متفرق سازم و در اسرائيل پراكنده كنمايشان را !  ملعون باد خشم ايشان، كه سخت بود، و غضب ايشان زيراكه تند بود7

  .  و پسران پدرت، تو را تعظيم خواهند كرد دستت بر گردن دشمنانت خواهد بود،. اي يهودا تو را برادرانت خواهند ستود  8
كيست او را بر . ن شير ماده اي استمثل شير خويشتن را جمع كرده، در كمين مي خوابد و چو.  يهودا شير بچه اي است، اي پسرم از شكار برآمدي9

  انگيزاند؟
  . و مر او را اطاعت امتها خواهد بود.  عصا از يهوا دور نخواهد شد و نه فرمان فرمايي از ميان پاهاي وي تا شيلو بيابد10
  . نگور مي شويد خود را به شراب، و رخت خويش را به عصير ا جامة.  كره خود را به تاك و كره االغ خويش را به مو بسته11
 .  چشمانش به شراب سرخ و دندانش به شير سفيد است12

  .  و حدود او تا به صيدون خواهد رسيد.  بر كنار دريا ساكن شود، و نزد بندر كشتيها  زبولن،13
  . يساكار حمار قوي است درميان آغولها خوابيده14
  . خراج گرديد يافت، پس گردن خويش را براي بار خم كرد، و بندة چون محل آراميدن را ديد كه پسنديده است، و زمين را لگشا 15
  .  دان، قوم خود را داوري خواهد كرد، چون يكي از اسباط اسرائيل16
  . دان ماري خواهد بود بر سر راه، و افعي بر كنار طريق كه پاشنة اسب را بگزد تا سوارش از عقب افتد17
  . اي يهوه منتظر نجات تو مي باشم18
  .اد، گروهي بر وي هجوم خواهند آورد، و او به عقب ايشان هجوم خواهد آورد ج19
  . عشير، نان او چرب خواهد بود، و لذات ملوكانه خواهد داد20
 . نفتالي، غزال آزادي است، كه سخنان حسنه خواهد داد21
  .شاخة بارور بر سر چشمه اي كه شاخه هايش از ديوار برآيد.  يوسف، شاخة باروري است22
  .  تيراندازان او را رنجانيدند، و تير انداختند و اذيت رسانيدند23
  .  ليكن كمان وي در قوت قايم ماند و بازوهاي دستش به دست غدير يعقوب مقوي گرديد كه از آنجاست شبان و صخرة اسرائيل24
 بركات آسماني اعلي و بركات لجه اي كه در اسفيل واقع است، و  از خداي پدرت كه تو را اعانت مي كند، و از قادر مطلق كه تو را بركت مي دهد، به25

  .     بركات پستانها و رحم
 .  و بر حدود كوههاي ابدي و بر سر يوسف خواهد بود، و بر فرق او كه از برادرانش برگزيده شد  بركات پدرت بر بركات جبال ازلي فايق آمده،26

  . شكار را خواهد خورد و شامگاهان غارت را تقسيم خواند كردصبحگاهان.  گرگي است كه مي درد  بنيامين،27
 .  و اين است آنچه پدر ايشان بديشان گفت و ايشان را بركت داد، و هريك را موافق بركت وي بركت داد  همة اينان دوازده سبط اسرائيلند،28

  .نم در مغاره اي كه در صحراي عفرون حتّي است، دفن كنيدمن به قوم خود ملحق مي شوم، مرا با پدرا«:  پس ايشان را وصيت فرموده، گفت29
 كه ابراهيم آن را با آن صحرا از عفرون حتي براي ملكيت مقبره   در مغاره اي كه در صحراي مكفيله است، كه در مقابل ممري در زمين كنعان واقع است،30

  .خريد
  .   را دفن نمودند و آنجا ليه  آنجا ابراهيم و زوجه اش، ساره را دفن كردند،31
  . خريد آن صحرا و مغاره اي كه در آن است از بني حتّ بود32
 . و چون يعقوب وصيت را با پسران خود به پايان برد، پاهاي خود را به بستر كشيده، جان بداد و به قوم خويش ملحق گرديد33
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  . بر وي گريست و او را بوسيد  و يوسف بر روي پدر خود افتاده،
  .و طبيبان، اسرائيل را حنوط كردند. سف طبيباني را كه از بندگان او بودند، امر فرمود تا پدر او را حنوط كنند و يو2
  . و چهل روز در كار وي سپري شد، زيرا كه اينقدر روزها در حنوط كردن صرف مي شد، و اهل مصر هفتاد روز براي وي ماتم گرفتند3
  :اگر آالن در نظر شما التفات يافته ام، در گوش فرعون عرض كرده، بگوييد: اهل خانة فرعون را خطاب كرده، گفت و چون ايام ماتم وي تمام شد، يوسف 4
اكنون بروم و پدر خود را دفن .  در قبري كه براي خويشتن در زمين كنعان كنده ام، آنجا مرا دفن كن اينك من مي ميرم،:  پدرم مرا سوگند داده، گفت5

  .مكرده، مراجعت نماي
  .برو وچنانكه پدرت به تو سوگند داده است، او را دفن كن:  فرعون گفت6
  . نوكران فرعون كه مشايخ خانة وي بودند، و جميع مشايخ زمين مصر با او رفتند  پس يوسف روانه شد تا پدر خود را دفن كند، و همة7
  . گله ها و رمه هاي خود را در زمين جوشن وا گذاشتند و همة اهل خانة يوسف و برادرانش و اهل خانة پدرش، جز اينكه اطفال و8
  .  و ارابه ها نيز و سواران، همراهش رفتند، و انبوهي بسيار كثير بودند9
  . پس به خرمنگاه اطاد كه آنطرف اُردن است رسيدند، و در آنجا ماتم عظيم و بسيار سخت گرفتند، و براي پدر خود هفت روز نوحه گري نمود10
از اين رو آن موضع را آبِل مصرايم » .اين براي مصريان ماتم سخت است«:  گفتند نعان ساكن آن زمين، اين ماتم را در خرمنگاه اطاد ديدند، و چون ك11

  .ناميدند، كه بدان طرف اردن واقع است
  . همچنان پسران او بدان طوريكه امر فرموده بود، كردند12
و او را در مغارة صحراي مكفيلية، كه ابراهيم با آن صحرا از عفرون حتّي براي ملكيت مقبره خريده بود، در .  و پسرانش، او را به زمين كنعان بردند13

  .مقابل ممري دفن كردند
 .  و يوسف بعد از دفن پدر خود، با برادران خويش و همة كسانيكه براي دفن پدرش با وي رفته بودند به مصر برگشتند14

اگر يوسف آالن از ما كينه دارد، هر آينه مكافات همة بدي را كه به وي كرده ايم به خواهد : ند كه پدر ايشان مرده است، گفتند و چون برادران يوسف ديد15
  .رسانيد

  : پدر تو قبل ازمردنش امر فرموده، گفت:  پس نزد يوسف فرستاده، گفتند16
را عفو فرماييد، زيراكه به تو بدي كرده اند، پس اكنون گناه بندگان خداي پدر خود را التماس دارم كه گناه و خطاي برادران خود :  به يوسف چنين بگوييد17

  .و چون به وي سخن گفتند، يوسف بگريست» .عفو فرما
  .اينك غالمان تو هستيم:  و برادرانش آمده، به حضور وي افتادند، و گفتند18
  م؟ مترسيد زيرا كه آيا من در جاي خدا هست:  يوسف ايشان را گفت19
  . چنانكه امروز شده است  شما در بارة من بد انديشيديد، ليكن خدا از قصد نيكي كرد، تا كاري كند كه قوم كثيري را احيا نمايد،20
 . پس ايشان را تسلي داد و سخنان دل آويز بديشان گفت» .من، شما را و اطفال شما را مي پرورانم.  ترسان مباشيد21

  .   و يوسف صد و ده سال زندگاني كرد. د، او و اهل خانة پدرش و يوسف در مصر ساكن مان22
  . و يوسف پسران پشت سوم افرايم را ديد و پسران ماكير، پسر منسي نيز بر زانوهاي يوسف تولد يافتند23
ه زميني كه براي ابراهيم و اسحاق و يعقوب من مي ميرم، و يقيناً خدا از شما تفقد خواهد نمود، و شما را از اين زمين ب«:  و يوسف، برادران خود را گفت24

  .قسم خورده است، خواهد برد
  .هر آينه خدا از شما تفقد خواهد نمود و استخوانهاي مرا از اينجا خواهيد برداشت:  و يوسف به بني اسرائيل سوگند داده، گفت25
 .ر در تابوت گذاشتندو او را حنوط كرده، در زمين مص.  و يوسف مرد در حيني كه صد و ده ساله بود26
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 كتاب خروج
 
 
1 

  :و اين است نامهاي پسران اسرائيل كه به مصر آمدند، هركس با اهل خانه اش همراه يعقوب آمدند 1
   زؤبين و شمعون و الوي و يهودا،2
   يساكار و زبولون و بنيامين،3
   و دان و نفتالي، و جاد و اشير،4
 .  يوسف در مصر بودو.  و همة نفوسي كه از صُلب يعقوب پديد آمدند هفتاد نفر بودند5

  . و يوسف و همة برادرانش، و تمامي آن طبقه مردند6
  . و بني اسرائيل بارور و منتشر شدند، و كثير و بي نهايت زورآور گرديدند و زمين از ايشان پر گشت7
   اما پادشاهي ديگر بر مصر برخاست كه يوسف را نشناخت،8
  . ما زياده و زورآورترندهمانا قوم بني اسرائيل از:  و به قوم خود گفت9
 بياييد با ايشان به حمت رفتار كنيم، مبادا كه زياد شوند و واقع شود كه چون جنگ پديد آيد، ايشان نيز با دشمنان ما همداستان شود، و با ما جنگ كرده، 10

 . از زمين بيرون روند

  .زند، و براي فرعون شهرهاي خزينه، يعني فيتوم و رعمسيس را بنا كردند پس سركاران بر ايشان گماشتند، تا ايشان را به كارهاي دشوار ذليل سا11
  . ليكن چندانكه بيشتر ايشان را ذليل ساختند، زيادتر متزايد و منتشر گرديدند، و از بني اسرائيل احتراز مي نمودند12
  . و مصريان از بني اسرائيل به ظلم خدمت گرفتند13
و هر خدمتي كه بر ايشان نهادندي به ظلم مي . سازي و هرگونه عمل صحرايي، تلخ ساختندي خت، به گل كاري و خشت و جانهاي ايشان را به بندگيِ س14

  . بود
   و پادشاه مصر به قابله هاي عبراني كه يكي را شفَره و ديگري را فُوعه نام بود، امر كرده،       15
  .اگر پسر باشد او را بكُشيد، و اگر دختر بود زنده بماند. نگها نگاه كنيدچون قابله گري براي زنان عبراني بكنيد، و بر س:  گفت16
 . لكن   قابله ها از خدا ترسيدند، و آنچه پادشاه مصر بديشان فرموده بود نكردند، بلكه پسران را زنده گذاردند17
  ا زنده گذارديد؟چرا اين كار را كرديد، و پسران ر:  پس پادشاه مصر قابله ها را صلبيده، بديشان گفت18
  .از اين سبب كه زنان عبراني چون زنان مصري نيستند، بلكه زورآورند، و قبل از رسيدن قابله مي زايند:  قابله ها به فرعون گفتند19
  . و خدا با قابله ها احسان نمود، قوم كثير شدند، و بسيار توانا گرديدند20
  .  ه براي ايشان بساخت و واقع شد چونكه قابله ها از خدا ترسيدند، خان21
 .هر پسري كه زاييده شود به نهر اندازيد، و هر دختري را زنده نگاه داريد:  و فرعون قوم خود را امر كرده، گفت22

 
2 

  . و شخصي از خاندان الوي رفته، يكي از دختران الوي را به زني گرفت1
  .وي را سه ماه نهان داشت  و چون او را نيكو منظر ديد،.  و آن زن حامله شده، پسري بزاد2
 و چون نتوانست او را ديگر پنهان دارد، تابوتي از ني برايش گرفت، و آن را به قير و زِفت اندوده، طفل را در آن نهاد، و آن را در ني زار به كنار نهر 3

  .گذاشت
  .  و خواهرش از دور ايستاد تا بداند او را چه مي شود4
  .  كنيزك خويش را فرستاده تا آن را بگيرد پس تابوت را درميان نيزار ديده،. و كنيزانش به كنار نهر مي گشتند.  و دختر فرعون به نهر فرود آمد5
  .اين از اطفال عبرانيان است: پس دلش بر وي بسوخت و گفت.  و چون آن را بگشاد، طفل را ديد و اينك پسري گرايان بود6
   زن شيرده را از زنان عبرانيان نزدت بخوانم تا طفل را برايت شير دهد؟آيا بروم و:  و خواهر وي به دختر فرعون گفت7
  .پس آن دختر رفته، مادر طفل را بخواند. برو:  دختر فرعون به وي گفت8
  .پس آن زن طفل را برداشته، بدو شير مي داد. اين طفل را ببر و او را براي من شير بده و مزد تو را خواهم داد:  و دختر فرعون گفت9
 . او را از آب كشيدم: و وي را موسي نام نهاد زيرا گفت.  و چون طفل نمو كرد، وي را نزد دختر فرعون برد، و او را پسر شد10

 و واقع شد در آن ايام چون موسي بزرگ شد، نزد برادران خود بيرون آمد، و به كارهاي دشوار ايشان نظر انداخته، شخصي مصري را ديد كه 11
  . كه از برادران او بود مي زدشخصي عبراني را
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  . پس به هر طرف نظر افكنده، چون كسي را نديد آن مصري را كشت، و او را در ريگ پنهان ساخت12
  .چرا همساية خود را مي زني:  و روز ديگر بيرون آمد كه ناگاه دو مرد عبراني منازعه مي كنند، پس به ظالم گفت13
يقيناً اين : يا داور ساخته است؟ مگر تو مي خواهي مرا بكشي چنانكه آن مصري را كشتي؟ پس موسي ترسيد و گفتكيست كه تو را بر ما حاكم و :  گفت14

  .امر شيوع يافته است
  .و موسي از حضور فرعون فراركرده، در زمين مديان ساكن شد، و بر سر چاهي بنشست.  پس چون فرعون اين ماجرا را بشنيد، قصد قتل موسي كرد15
  . پدر خويش را سيراب كنند ن مديان را هفت دختر بود كه آمدند و آب كشيده، آبخورها را پر كردند، تا گلة و كاه16
  .آنگاه موسي برخاسته، ايشان را مدد كرد،  و گلة ايشان را سيراب نمود.  تا ايشان را دور كنند  و شبانان نزديك آمدند،17
  گونه امروز بدين زودي برگشتيد؟چ:  و چون نزد پدر خود رعوئيل آمدند، او گفت18
  .شخصي مصري ما را از دست شبانان رهايي داد، و آب نيز براي ما كشيده، گله را سيراب نمود:  گفتند19
 .او كجاست؟ چرا آن مرد را ترك كرديد؟ وي را بخوانيد تا نان خورد:  پس به دختران خود گفت20
  .و دختر خود، صفوره را به موسي دادو ا.  و موسي راضي شد كه با آن مرد ساكن شود21
  .در زمين بيگانه نزيل شدم:  و آن زن پسري زاييد، و موسي او را جِرشون نام نهاد، چه گفت22
  و واقع شد بعد از ايام بسيار كه پادشاه مصر بمرد، و بني اسرائيل به سبب بندگي آه كشيده، استغاثه كردند، و نالة ايشان به سبب بندگي نزد خدا23

  .برآمد
  . و خدا نالة ايشان را شنيد، و خدا عهد خود را با ابراهيم و اسحاق و يعقوب باد آورد24
 . و خدا بر بني اسرائيل نظر كرد و خدا دانست25
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  .اشد آمد و اما موسي گلة پدر زن خود، يتورن، كاهن مديان را شباني مي كرد؛ و گله را بدان طرف صحرا راند و به حوريب كه  جبل اهللا ب1
  .و چون او نگريست، اينك آن بوته به آتش مشتعل است اما سوخته نمي شود.  و فرشتة خداوند در شعلة آتش از ميان بوته اي بر وي ظاهر شد2
 . اكنون بدان طرف شوم، و اين امر غريب را ببينم، كه بوته چرا سوخته نمي شود:  و موسي گفت3

  لبيك : گفت! اي موسي! اي موسي:  بدان سو مي شود، خدا از ميا ن بوته به وي ندا در داد و گفت چون خداوند ديد كه براي ديدن مايل4
  .بدين جا نزديك ميا، نعلين خود را از پايهايت بيرون كن، زيرا  مكاني كه در آن ايستاده اي زمين مقدس است:  گفت5
  .آنگاه موسي روي خود را پوشانيد، زيرا ترسيد كه به خدا بنگرد . يعقوبمن هستم خداي پدرت، خداي ابراهيم، و خداي اسحاق، و خداي:  وگفت6
  .هر آينه مصيبت قوم خود را كه در مصرند ديدم، و استغاثة ايشان را از دست سركاران ايشان شنيدم، زيرا غمهاي ايشان را مي دانم:  و خداوند گفت7
ايشان را از آن زمين به زمين نيكو و وسيع برآورم، به زميني كه به شير و شهد جاري   و نزول كردم تا ايشان را در دست مصريان خالصي دهم، و 8

  .   است، به مكان كنعانيان و حتّيان و اَموريان و فَرِزِّيان و حويان و يبوسيان
  .ام اآلن اينك استغاثة بني اسرائيل نزد من رسيده است، و ظلمي را نيز كه مصريان بر ايشان مي كنند، ديده 9
 .  پس اكنون بيا تا تو را نزد فرعون بفرستم، و قوم من، بني اسرائيل را از مصر بيرون آوري10

  من كيستم كه نزد فرعون بروم، و بني اسرائيل را از مصر بيرون آورم؟:  موسي به خدا گفت11
  .قوم را از مصر بيرون آوردي، خدا را بر اين كوه عبادت خواهيد كردو عالمتي كه من تو را فرستاده ام، اين باشد كه چون . البته با تو خواهم بود:  گفت12
اينك چون من نزد بني اسرائيل برسم، و بديشان گويم خداي پدران شما مرا نزد شما فرستاده است، و از من بپرسند كه نام او :  موسي به خدا گفت13

  چيست، بديشان چه گويم؟
  .مرا نزد شما فرستاد) هستم(اهيه : به بني اسرائيل چنين بگو: گفتو . هستم آنكه هستم:  خدا به موسي گفت14
اين . به بني اسرائيل چنين بگو، يهوه خداي پدران شما، خداي ابراهيم و خداي اسحاق و خداي يعقوب، مرا نزد شما فرستاده«:  و خدا باز به موسي گفت15

  .عد نسلاست نام من تا ابداآلباد، و اين است يادگاريِ من نسالً ب
هر آينه از شما : يهوه خداي پدران شما، خداي ابراهيم و اسحاق و يعقوب به من ظاهر شده، گفت:  برو و مشايخ بني اسرائيل را جمع كرده، بديشان بگو16

  و از آنچه به شما در مصر كرده اند، تفقد كرده ام،
ان و حتيان و اموريان و فرزيان و جويان و يبوسيان، به زميني كه به شير و شهد  و گفتم شما را از مصيبت مصر بيرون خواهم آورد، به زمين كنعاني17

  . جاري است
و اآلن سفر . يهوه خداي عبرانيان ما را مالقات كرده است:  و سخن تو را خواهند شنيد، و تو با مشايخ اسرائيل، نزد پادشاه مصر برويد، و به وي گوييد18

  . يهوه خداي خود قرباني بگذراينمسه روزه به صحرا برويم، تا براي
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  . و من مي دانم كه پادشاه مصر شما را نمي گذارد برويد، و نه هم به دست زورآور19
  . پس دست خود را دراز خواهم كرد، و مصر را به همة عجايب خود كه در ميانش به ظهور مي آورم خواهم زد، و بعد از آن شما را رها خواهم كرد20
  . در نظر مصريان مكرم خواهم ساخت، و واقع خواهد شد كه چون برويد تهي دست نخواهيد رفت و اين قوم را 21
 بلكه هر زني از همساية خود و مهمان خانة خويش آالت نقره و آالت طال و رخت خواهد خواست، و به پسران و دختران خود خواهيد پوشانيد، و 22

 . مصريان را غارت خواهيد نمود
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  .همانا مرا تصديق نخواهند كرد، و سخن مرا نخواهند شنيد، بلكه خواهند گفت يهوه بر تو ظاهر نشده است:  جواب گفت و موسي در1
  عصا: آن چيست در دست تو؟ گفت:  پس خداوند به وي گفت2
  .و چون آن را به زمين انداخت، ماري گرديد و موسي از نزدش گريخت. آن را بر زمين بينداز:  گفت3
  .پس دست خود را دراز كرده، آن را بگرفت، كه در دستش عصا شد. دست خود را دراز كن و دمش را بگير: ند به موسي گفت پس خداو4
  . تا آنكه باور كنند كه يهوه خداي پدران ايشان، خداي ابراهيم، خداي اسحاق، و خداي يعقوب به تو ظاهر شد5
چون دست به گريبان خود برد، و آن را بيرون آورد، اينك دست او مثل برف . يبان خود بگذاردست خود را در گر:  و خداوند ديگر باره وي را گفت6

  .مبروص شد
  .چون دست به گريبان خود باز برد، و آن را بيرون آورد، اينك مثل ساير  بدنش باز آمده بود. دست خود را باز به گريبان خود بگذار:  پس گفت7
  .خواهند کردصديق نكنند، و آواز آيت نخستين را نشنوند، همانا آواز آيت دوم را باور  و واقع خواهد شد كه اگر تو را ت8
نكردند و سخن تو را نشيندند، آنگاه از آب نهر گرفته، به خشكي بريز، و آبي كه از نهر گرفتي بر روي خشكي به خون  و هر گاه اين دو آيت را باور 9

 . خواهد شد مبدل

  .اي خداوند، من مردي فصيح نيستم، نه در سابق و نه از وقتي كه به بندة خود سخن گفتي، بلكه بطي الكالم و كند زبان:  پس موسي به خداوند گفت10
  كيست كه زبان به انسان داد، و گنگ و كر و بينا و نابينا  را كه آفريد؟ آيا نه من كه يهوه هستم؟:  خداوند گفت11
  .، و هر چه   بايد بگويي تو را خواهم آموخت پس اآلن برو و من با زبانت خواهم بود12
  .استدعا دارم اي خداوند كه بفرستي به دست هر كه مي فرستي:  گفت13
هارون الوي را نمي دانم كه او فصيح الكالم است؟ و اينك او نيز به استقبال تو بيرون مي  آيا برادرت،:  آنگاه خشم خداوند بر موسي مشتعل شد و گفت14

  .و را بيند، در دل خود شاد خواهد گرديدآيد، و چون ت
  . و بدو سخن خواهي گفت و كالم را به زبان وي القا خواهي كرد، و من با زبان تو و با زبان او خواهم بود، و آنچه بايد بكنيد شما را خواهم آموخت15
  .او را به جاي خدا خواهي بود و او براي تو به قوم سخن خواهد گفت، و او مر تو را به جاي زبان خواهد بود، و تو 16
 . و اين عصا را به دست خود بگير كه به آن آيات را ظاهر سازي17
. بروم و نزد برادران خود كه در مصرند برگردم، و ببينم كه تا كنون زنده اند:  پس موسي روانه شده، نزد پدر زن خود، يترون، برگشت و به وي گفت18

  .به سالمتي برو: يترون به موسي گفت
  .روانه شده به مصر برگرد، زيرا آناني كه در قصد جان تو بودند، مرده اند:  و خداوند در مديان به موسي گفت19
 پس موسي زن خويش و پسران خود را برداشته، ايشان را بر االغ سوار كرده، به زمين مصر مراجعت نمود، و موسي عصاي خدا را به دست خود 20

  .گرفت
چون روانه شده، به مصر مراجعت كردي، آگاه باش كه همة عالماتي را كه به دستت سپرده ام به حضور فرعون ظاهر :  گفت و خداوند به موسي21

  .سازي، و من دل او را سخت خواهم ساخت تا قوم را رها نكند
  اسرائيل، پسر من و نخست زادة من است،:  و به فرعون بگو خداوند چنين مي گويد22
 .پسرم را رها كن تا مرا عبادت نمايد، و اگر از رها كردنش ابا نمايي، همانا پسر تو، يعني نخست زادة تو رامي كشم و به تو مي گويم 23
  . و واقع شد در بين راه كه خداوند در منزل بدو برخورده، قصد قتل وي نمود24
  .تو مرا شوهر خون هستي: اخته، گفت پسر خود را ختنه كرد و نزد پاي وي اند  آنگاه صفوره سنگي تيز گرفته، غُلْفة25
 .شوهر خون هستي، به سبب ختنه: آنگاه صفوره گفت.  او وي را رها كردپس 26
  .پس روانه شد و او را در جبل اهللا مالقات كرده، او را بوسيد. به سوي صحرا به استقبال موسي برو:  و خداوند به هارون گفت27
  .را فرستاده بود، و از همة آياتي كه به وي امر فرموده بود، هارون را خبر داد و موسي از جميع كلمات خداوند كه او 28
  . پس موسي و هارون رفته، كل مشايخ بني اسرائيل را جمع كردند29
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  .  و هارون همة سخناني را كه خداوند به موسي فرموده بود، باز گفت، و آيات را به نظر قوم ظاهر ساخت30
 .چون شنيدند كه خداوند از بني اسرائيل تفقد نموده، و به مصيبت ايشان نظر انداخته است، به روي در افتاده، سجده كردندو .  و قوم ايمان آوردند31
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  .قوم مرا رها كن تا براي من در صحرا عيد نگاه دارند: يهوه خداي اسرائيل چنين مي گويد:  و بعد از آن موسي و هارون آمده، به فرعون گفتند1
  .  يهوه كيست كه قول او را بشنوم و اسرائيل را رهايي دهم؟ يهوه را نمي شناسم و اسرائيل را نيز رها نخواهم كرد: ت فرعون گف2
خداي عبرانيان ما را مالقات كرده است، پس اآلن سفر سه روزه به صحرا برويم، و نزد يهوه، خداي خود، قرباني بگذرانيم، مبادا ما را به وبا يا :  گفتند3

  . مبتال سازدشمشير
  !اي موسي و هارون چرا قوم را از كارهاي ايشان باز مي داريد؟ به شغلهاي خود برويد:  پس پادشاه مصر بديشان گفت4
 .اينك اآلن اهل زمين بسيارند، و ايشان را از شغلهاي ايشان بيكار مي سازيد:  و فرعون گفت5
  :غن فرموده، گفت و در آن روز، فرعون سركاران و ناظران قوم خود را قد6
  خود بروند.  بعد از اين، كاه براي خشت سازي مثل سابق بدين قوم مدهيد7
 و كاه براي خويشتن جمع كنند، و همان حساب خشتهايي را كه پيشتر مي ساختند، بر ايشان بگذاريد، و از آن هيچ كم مكنيد، زيرا كاهلند، و از اين رو 8

  .براي خود قرباني گذرانيمبرويم تا : فرياد مي كنند و مي گويند
  . و خدمت ايشان سخت تر شود تا در آن مشغول شوند، و به سخنان باطل اعتنا نكنند9
  .فرعون چنين مي فرمايد كه من كاه به شما نمي دهم:  پس سركاران و ناظران قوم بيرون آمده، قوم راخطاب كرده، گفتند10
 . بگيريد، و از خدمت شما هيچ كم نخواهد شد خود برويد و كاه براي خود از هرجا كه بياييد11
  .  پس قوم در تمامي زمين مصر پراكنده شدند تا خاشاك به عوض كاه جمع كنند12
  .كارهاي خود را تمام كنيد، يعني حساب هر روز را در روزش، مثل وقتي كه كاه بود:  و سركاران، ايشان را شتابانيده، گفتند13
چرا خدمت معين خشت سازي خود را در اين روزها مثل  : كه سركاران فرعون برايشان گماشته بودند، مي زدند و مي گفتند و ناظران بني اسرائيل را14

  سابق تمام نمي كنيد؟
  چرا به بندگان خود چنين مي كني؟:  آنگاه ناظران بني اسرائيل آمده، نزد فرعون فرياد كرده، گفتند15
  .و اينك بندگانت را مي زنند و اما خطا از قوم تو مي باشد! خشت براي ما بسازيد: ند كاه به بندگانت نمي دهند و مي گوي16
  .برويم و براي خداوند قرباني بگذرانيم: از اين سبب شما مي گوييد! شما كاهليد. كاهل هستيد:  گفت17
  . اكنون رفته، خدمت بكنيد و كاه به شما داده نخواهد شد، و حساب خشت را خواهيد داد18
  .از حساب يومية خشتهاي خود هيچ كم مكنيد:  و ناظران بني اسرائيل ديدند كه در بدي گرفتار شده اند، زيرا گفت19
  . و چون از  فرعون بيرون آمدند، به موسي و هارون برخوردند، كه براي مالقات ايشان ايستاده بودند20
 كه رايحة ما را نزد فرعون و مالزمانش متعفن ساخته ايد، و شمشيري به دست ايشان داده زيرا! خداوند بر شما بنگرد و داوري فرمايد:  و بديشان گفتند21

 .ايد تا ما را بكشند
  خداوندا چرا بدين قوم بدي كردي؟ و براي چه مرا فرستادي؟ :  آنگاه موسي نزد خداوند برگشته، گفت22
 .قوم بدي كرده است و قوم خود را هرگز خالصي ندادي زيرا از وقتي كه نزد فرعون آمدم تا به نام تو سخن گويم، بدين 23
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اآلن خواهي ديد آنچه به فرعون مي كنم، زيراكه به دست قوي ايشان را رها خواهد كرد، و به دست زورآور ايشان را از زمين :  خداوند به موسي گفت1
  .خود خواهد راند

  .من يهوه هستم:  و خدا به موسي خطاب كرده، وي را گفت2
  . به ابراهيم و اسحاق و يعقوب به نام خداي قادر مطلق ظاهر شدم، ليكن به نام خود، يهوه، نزد ايشان معروف نگشتم و3
  . و عهد خود را نيز با ايشان استوار كردم، كه زمين كنعان را بديشان دهم، يعني زمين غربت ايشان را كه در آن غريب بودند4
  .كه مصريان ايشان را مملوك خود ساخته اند، شنيدم، عهد خود را بياد آوردم و من نيز چون نالة بني اسرائيل را 5
 بنابراين بني اسرائيل را بگو، من يهوه هستم، و شما را از زير مشقت هاي مصريان بيرون خواهم آورد، و شما را از بندگي ايشان رهايي دهم، و شما را 6

  .به بازوي بلند و به داوري هاي عظيم نجات دهم
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 شما را خواهم گرفت تا براي من قوم شويد، و شما را خواهم گرفت تا براي من قوم شويد، و شما را خدا خواهم بود، و خواهيد دانست كه من يهوه  و7
  .هستم، خداي شما، كه شما را از مشقت هاي مصريان بيرون آوردم

من . پس آن را به ارثيت شما خواهم داد.  ابراهيم و اسحاق و يعقوب بخشم و شما را خواهم رسانيد به زميني كه دربارة آن قسم خوردم كه آن را به8
  .يهوه هستم

 . و موسي بني اسرائيل را بدين مضمون گفت، ليكن بسبب تنگي روح و سختي خدمت، او را نشنيدند9
  . خود رهايي دهدبرو و به فرعون پادشاه مصر بگو گه بني اسرائيل را از زمين:  و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت10
 اينك بني اسرائيل مرا نمي شنوند، پس چگونه فرعون مرا بشنود، و حال آنكه من نامختون لب هستم؟ :  و موسي به حضور خداوند عرض كرده، گفت12

ي اسرائيل را از زمين مصر  و خداوند به موسي و هارون تكلم نموده، ايشان را به سوي بني اسرائيل و به سوي فرعون پادشاه مصر مأمور كرد، تا بن13
  .بيرون آورند

  .حنُوك و فَلّو و حصرون و كَرمي؛ اينانند قايل رؤبين پسران رؤبين، نخست زادة اسرائيل، :  و اينانند رؤساي خاندانهاي آبادي ايشان14
  .انند قبايل شمعونيموئيل و يامين و اُوهد و ياكين و صوحر و شاؤل كه پسر زن كنعاني بود؛ اين:  و پسران شمعون15
  .و سالهاي عمر الوي صد و سي و هفت سال بود. جرشون و قهات و مراري:  و اين است نامهاي پسران الوي به حسب پيدايش ايشان16
  .لبِني و شمعي، به حسب قبايل ايشان:  پسران جرشون17
  .    قُهات صد و سي و سه سال بودو سالهاي عمر . عمرام و يِصصهار و حبرون و عزّيئيل:  و پسران قُهات18
  .محلي و موشي؛ اينانند قبايل الويان به حسب پيدايش ايشان:  و پسران مراري19
  .  و عمرام عمة خود، يوكابد را به زني گرفت، و او براي وي هارون و موسي را زاييد، و سالهاي عمر عمرام صد و سي و هفت سال بود20
  . نافج و زكريقورح و:  و پسران يِصهار21
  .ميشائيل و ايلصافن و ستري:  و پسران عزِّيئيل22
  . و هارون، اليشابع، دختر عميناداب، خواهر نَحشون را به زني گرفت، و برايش ناداب و ابيهو و العازر و ايتامر را زاييد23
  .اَسير و القانه و اَبياساف؛ اينانند قبايل قورحيان:  و پسران قورح24
  . ازر بن هارون يكي از دختران فوتيئيل را به زني گرفت، و برايش فينحاس را زاييد؛ اينانند رؤساي آباي الويان، بحسب قبايل ايشان و الع25
  .بني اسرائيل را با جنود ايشان از زمين مصر بيرون آوريد«:  اينانند هارون و موسي كه خداوند بديشان گفت26
 . اينان موسي و هارونند.  سخن گفتند، براي بيرون آوردن بني اسرائيل از مصر اينانند كه به فرعون پادشاه مصر27

   و واقع شد در روزي كه خداوند در زمين مصر موسي را خطاب كرد،28
  .يهوه هستم؛ هر آنچه من به تو گويم آن را به فرعون پادشاه مصر بگو:  كه خداوند به موسي فرموده، گفت29
 اينك من نامختون لب هستم، پس چگونه فرعون مرا بشنود؟: رض كرد و موسي به حضورخداوند ع30
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  .ببين تو را بر فرعون خدا ساخته ام، و برادرت، هارون، نبي تو خواهد بود:  و خداوند به موسي گفت1
  . زمين خود رهايي دهد هر آنچه به تو امر نمايم تو آن را بگو، و برادرت هارون، آن را به فرعون باز گويد، تا بني اسرائيل را از2
  .   و من دل فرعون را سخت مي كنم، و آيات و عالمات خود را در زمين مصر بسيار مي سازم3
 و فرعون به شما گوش نخواهد گرفت، و دست خود را بر مصر خواهم انداخت، تا جنود خود، يعني قوم خويش بني اسرائيل را از زمين مصر به 4

  .داوريهاي عظيم بيرون آورم
  . و مصريان خواهند دانست كه من يهوه هستم، چون دست خود را بر مصر دراز كرده، بني اسرائيل را از ميان ايشان بيرون آوردم5
  . و موسي و هارون چنانكه خداوند بديشان امر فرموده بود كردند، و هم چنين عمل عمل نمودند6
 .ه به فرعون سخن گفتند و موسي هشتاد ساله بود و هارون هشتاد و سه ساله، وقتي ك7
  : پس خداوند موسي هارون را خطاب كرده، گفت8
 چون فرعون شما را خطاب كرده، گويد معجزه اي براي خود ظاهر كنيد، آنگاه به هارون بگو عصاي خود را بگير، و آن را پيش روي فرعون بينداز، تا 9

  .اژدها شود
و هارون عصاي خود را پيش روي فرعون و پيش روي مالزمانش انداخت، . داوند فرموده بود كردند آنگاه موسي و هارون نزد فرعون رفتند، و آنچه خ10

  .و اژدها شد
   و فرعون نيز حكيمان و جادوگران را طلبيد و ساحران مصر هم به افسونهاي خود چنين كردند،11
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  .بلعيد هر يك عصاي خود را انداختند و اژدها شد، ولي عصاي هارون عصاهاي ايشان را 12
 .  و دل فرعون سخت شد و ايشان را نشنيد، چنانكه خداوند گفته بود13

  .  دل فرعون سخت شده، و از رها كردن قوم ابا كرده است«:  و خداوند موسي را گفت14
  .مار مبدل گشت، بدست خود بگير بامدادان نزد فرعون برو؛ اينك به سوي آب بيرون مي آيد؛ و براي مالقات وي به كنار نهر بايست، و عصا را كه به 15
  قوم مرا رها كن تا مرا در صحرا عبادت نمايند و اينك تا بحال نشنيده اي؛: يهوه خداي عبرانيان مرا نزد تو فرستاده، گفت:  و او را بگو16
 نهر را مي زنم و به خون مبدل خواهد  پس خداوند چنين مي گويد، از اين خواهي دانست كه من يهوه هستم، همانا من به عصايي كه در دست دارم آب17ِ

  . شد
 . و ماهياني كه در نهرند خواهند مرد، و نهر گنديده شود و مصريان نوشيدن آب نهر را مكروه خواهند داشت18
ايشان، و درياچه به هارون بگو عصاي خود را بگير و دست خود را بر آبهاي مصر دراز كن، بر نهرهاي ايشان، و جويهاي :  و خداوند به موسي گفت19

  .هاي ايشان، و همة حوضهاي آب ايشان، تا خون شود، و درتماميِ زمين مصر در ظروف چوبي و ظروف سنگي، خون خواهد بود
نهر  و موسي و هارون چنانكه خداوند امر فرموده بود، كردند و عصا را بلند كرده، آب نهر را به حضور فرعون و به حضور مالزمانش زد، و تماميِ آب 20

  .به خون مبدل شد
  .و نهر بگنديد، و مصريان از آب نهر نتوانستند نوشيد، و در تمامي زمين مصر خون بود.  و ماهياني كه در نهر بودند، مردند21
  . و جادوگران مصر به افسونهاي خويش هم چنين كردند، و دل فرعون سخت شد، كه بديشان گوش نگرفت، چنانكه خداوند گفته بود22
  .فرعون برگشته، به خانة خود رفت و بر اين نيز دل خود را متوجه نساخت و 23
  . و همة مصريان گرداگرد نهر براي آب خوردن حفره مي زدند زيرا كه از آب نهر نتوانستند نوشيد24
 .  و بعد از آنكه خداوند نهر را زده بود، هفت روز سپري شد25
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  .قوم مرا رها كن تا مرا عبادت نمايند: و به وي بگو خداوند چنين مي گويدنزد فرعون برو، :  و خداوند موسي را گفت1
  . و اگر تو از رها كردن ايشان ابا مي كني، همانا من تماميِ حدود تو را به وزَغها مبتال سزم2
گانت و بر قومت و به تنورهايت و تغارهاي  و نهر، وزغها را كثرت پيدا نمايد، به حدي كه برآمده، به خانه ات و خوابگاهت و بسترت و خانه هاي بند3

  .خميرت درخواهند آمد
 .  بندگان تو وزغها برخواهند آمد  و بر تو و قوم تو و همة4

  .دست خود را با عصاي خويش بر نهرها و جويا و درياچه ها دراز كن، و وزغها را بر زمين مصر برآور: به هارون بگو:  و خداوند به موسي گفت5
  .رون دست خود را بر آبهاي مصر دراز كرد، وزغها برآمده، زمين مصر را پوشانيدند پس چون ها6
  . و جادوگران به افسونهاي خود چنين كردند، و وزغها بر زمين مصر برآوردند7
ا خواهم كرد تا براي خداوند نزد خداوند دعا كنيد، تا وزغها را از من و قوم من دور كند، وقوم را ره:  آنگاه فرعون موسي و هارون را خوانده، گفت8

  .قرباني گذارنند
  .وقتي را براي من معين فرما كه براي تو و بندگانت و قومت دعا كنم تا وزغها از تو و خانه ات نابود شوند و فقط در نهر بمانند:  موسي به فرعون گفت9
  ما ديگري نيست، موافق سخن تو خواهد شد تا بداني كه مثل يهوه خداي : فردا، موسي گفت:  گفت10
  . و وزغها از تو و خانه ات و بندگانت و قومت دور خواهند شد و فقط در نهر باقي خواهند ماند11
  . و موسي و هارون از نزد فرعون بيرون آمدند و موسي دربارة وزغهايي كه بر فرعون فرستاده بود، نزد خداوند استغاثه نمود12
  و وزَغْها از خانه ها و از دهات و از صحراها مردند، و خداوند موافق سخن موسي عمل نمود 13
  .  و آنها را توده توده جمع كردند و زمين متعفن شد14
 .  اما فرعون چون ديد كه آسايش پديد آمد، دل خود را سخت كرد و بديشان گوش نگرفت، چنانكه خداوند گفته بود15

  .ا دراز كن و غبار زمين را بزن تا در تمامي زمين مصر پشه ها بشنودبه هارون بگو كه عصاي خود ر:  و خداوند به موسي گفت16
 پس چنين كردند و هارون دست خود را با عصاي خويش دراز كرد و غبار زمين را زد و پشه ها بر انسان و بهايم پديد آمد زيرا كه تمامي غبار زمين 17

  در كلّ ارض مصر پشه ها گرديد،
  . د چنين كردند تا پشه ها بيرون آورند اما نتوانستند و پشه ها بر انسان و بهايم پديد شد و جادوگران به افسونهاي خو18
 .اما فرعون را دل سخت شد كه بديشان گوش نگرفت، چنانكه گفته بود. اين انگشت خداست:  و جادوگران به فرعون گفتند19
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قوم مرا رها : خداوند چنين مي گويد: و او را بگو.  اينك بسوي آب بيرون مي آيد.بامدادان برخاسته پيش روي فرعون بايست:  و خداوند به موسي گفت20
  كن تا مرا عبادت نمايند،

همانا من بر تو و بندگانت و قومت و خانه هايت انواع مگسها فرستم و خانه هاي مصريان و زميني نيز كه برآنند از انواع   زيرا اگر قوم مرا رها نكني، 21
  .دمگسها پر خواهد ش

  . و در آن روز زمين جوشن را كه قوم من در آن مقيمند، جدا سازم كه در آنجا مگسي نباشد تا بداني كه من در ميان اين زمين يهوه هستم22
  .فردا اين عالمت خواهد شد.  و فرقي در ميان قوم خود و قوم تو گذارم23
 .به خانه هاي بندگانش و به تمامي زمين مصر آمدند و زمين از مگسها ويران شد فرعون و   و خداوند چنين  كرد و انواع مگسهاي بسيار به خانة24
  .برويد و براي خداي خود قرباني در اين زمين بگذرانيد:  و فرعون موسي و هارون را خوانده گفت25
ون مكروه مصريان را پيش روي ايشان اينك چ. چنين كردن نشايد زيرا آنچه مكروه مصريان است براي يهوه خداي خود ذبح مي كنيم:  موسي گفت26

  ذبح نماييم، آيا ما را سنگسار نمي كنند؟ 
 . سفر سه روز به صحرا برويم و براي يهوه خداي خود قرباني بگذرانيم چنانكه به ما امر خواهد فرمود27
  .يكن بسيار دور مرويد و براي من دعا كنيدمن شما را رهايي خواهم داد تا براي يهوه، خداي خود، در صحرا قرباني گذرانيد ل:  فرعون گفت28
اما زنهار . همانا من از حضورت بيرون مي روم و نزد خداوند دعا مي كنم و مگسها از فرعون و بندگانش و قومش فردا دور خواهند شد:  موسي گفت29

  .فرعون بار ديگر حيله نكند كه قوم را رهايي ندهد تا براي خداوند قرباني گذرانند
  وسي ازحضور فرعون بيرون شده، نزد خداوند دعا كرد، پس م30
  .  و خداوند موافق سخن موسي عمل كرد و مگسها را از فرعون و بندگانش و قومش دور كرد كه يكي باقي نماند31
 . اما در اين مرتبه نيز فرعون دل خود را سخت ساخته، قوم را رهايي نداد32
  
9 

  .    قوم مرا رها كن تا مرا عبادت كنند: يهوه خداي عبرانيان چنين مي گويد: رو و به وي بگونزد فرعون ب:  و خداوند به موسي گفت1
   زيرا اگر تو از رهايي دادن ابا نمايي و ايشان را باز نگاه داري،2
  .وبايي بسيار سخت همانا دست خداوند بر مواشي تو كه در صحرايند خواهد شد، بر اسبان و االغان و شتران وگاوان و گوسفندان، يعني 3
  . و خداوند در ميان مواشي اسرائيليان و مواشي مصريان فرقي خواهد گذاشت كه از آنچه مال بني اسرائيل است، چيزي نخواهد مرد4
  .فردا خداوند اين كار در اين زمين خواهد كرد:  و خداوند وقتي معين نموده، گفت5
  . مصريان مردند و از مواشي بني اسرائيل يك هم نمرد پس در فردا خداوند اين كار را كرد و همه مواشي6
 .اما دل فرعون سخت شده، قوم را رهايي نداد.  و فرعون فرستاد و اينك از مواشي اسرائيليان يكي هم نمرده بود7
  ون بسوي آسمان برافشاند،از خاكستر كوره، مشتهاي خود را پر كرده، برداريد و موسي آن را به حضور فرع:  و خداوند به موسي و هارون گفت8
  . و غبار خواهد شد بر تمامي زمين مصر و سوزشي كه دملها بيرون آورد بر انسان و بر بهايم در تمامي زمين مصر خواهد شد9
 در انسان و  رد، پس از خاكستر كوره گرفتند و به حضور فرعون ايستادند و موسي آن را بسوي آسمان پراكنده، و سوزشي پديد شده، دملها بيرون آو10

  .در بهايم
  . و جادوگران به سبب آن سوزش به حضور موسي نتوانستند ايستاد، زيرا كه سوزش بر جادوگران و بر همة مصريان بود11
 . و خداوند دل فرعون را سخت ساخت كه بديشان گوش نگرفت، چنانكه خداوند به موسي گفته بود12
قوم مرا رها كن تا مرا عبادت : يهوه خداي عبرانيان چنين مي گويد: سته، پيش روي فرعون بايست، و به وي بگوبامدادان برخا:  و خداوند به موسي گفت13

  .نمايند
  .  زيرا در اين دفعه تمامي بالياي خود را بر دل تو و بندگانت و قومت خواهم فرستاد، تا بداني كه در تمام جهان مثل من نيست14
  .  دراز كرده، و تو را و قومت را به وبا مبتال ساخته بودم، هر آينه از زمين هالك مي شدي زيرا اگر تاكنون دست خود را15
  .  ولكن براي همين تو را برپا داشته ام تا قدرت خود را به تو نشان دهم، و نام من در تمامي جهان شايع شود16
  مي دهي؟ و آيا تا بحال خويشتن را بر قوم من برتر مي سازي و ايشان را رهايي ن17
  . همانا فردا اين وقت، تگرگي بسيار سخت خواهم بارانيد، كه مثل آن در مصر از روز بنيانش تا كنون نشده است18
 پس اآلن بفرست و مواشي خود و آنچه را در صحرا داري جمع كن، زيرا كه بر هر انسان و بهايمي كه در صحرا يافته شوند، و به خانه ها جمع نشوند 19

 .خواهد آمد و خواهند مردتگرگ فرود 
  .  پس هر كس از بندگان فرعون كه از قول خداوند ترسيد، نوكران و مواشي خود را به خانه ها گريزانيد20

45



  . اما هر كه دل خود را به كالم خداوند متوجه نساخت، نوكران و مواشي خود را در صحرا واگذاشت21
ان دراز كن، تا در تمامي زمين مصر تگرگ بشود، بر انسان و بر بهايم و بر همة نباتات صحرا، در دست خود را به سوي آسم:  و خداوند به موسي گفت22

  .كل ارض مصر
  . پس موسي عصاي خود را به سوي آسمان دراز كرد، و خداوند رعد و تگرگ داد، و آتش بر زمين فرود آمد، و خداوند تگرگ بر زمين مصر بارانيد23
  .   رميان تگرگ آميخته بود، و به شدت سخت بود، كه مثل آن در تمامي زمين مصر از زماني كه اُمت شده بودند، نبود و تگرگ آمد و آتشي كه د24
  .و تگرگ همة نباتات صحرا را زد، و جميع درختان صحرا را شكست.  و در تمامي زمين مصر، تگرگ آنچه را كه در صحرا بود، از انسان و بهايم زد25
 .ن، جايي كه بني اسرائيل بودند، تگرگ نبود فقط در زمين جوش26
  .در اين مرتبه گناه كرده ام؛ خداوند عادل است و من و قوم من گناهكاريم:  آنگاه فرعون فرستاده، موسي و هارون را خواند، و بديشان گفت27
  .هم كرد، و ديگر درنگ نخواهيد نمود نزد خداوند دعا كنيد، زيرا كافي است تا رعدهاي خدا و تگرگ ديگر نشود، و شما را رها خوا28
چون از شهر بيرون روم، دستهاي خود را نزد خداوند خواهم افراشت، تا رعدها موقوف شود، و تگرگ ديگر نيايد، تا بداني جهان «:  موسي به وي گفت29

  .از آن خداوند است
  . و اما تو و بندگانت، مي دانم كه تا بحال از يهوه خدا نخواهيد ترسيد30
  . و كتان و جو زده شد، زيرا كه جو خوشه آورده بود، و كتان تخم داشته31
  . و اما گندم و خُلَّر زده نشد زيرا كه متأخر بود32
  . و موسي از حضور فرعون از شهر بيرون شده، دستهاي خود را نزد خداوند برافراشت، و رعدها و تگرگ موقوف شد، و باران بر زمين نباريد33
  .ن ديد كه باران و تگرگ و رعدها موقوف شد، باز گناه ورزيده، دل خود را سخت ساخت، هم او و هم بندگانش و چون فرعو34
 . پس دل فرعون سخت شده، بني اسرائيل را رهايي نداد، چنانكه خداوند به دست موسي گفته بود35
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 و تا 2. نش راسخت كرده ام، تا اين آيات خود را در ميان ايشان ظاهر سازمنزد فرعون برو زيرا كه من دل فرعون و دل نندگا: و خداوند به موسي گفت 1
  .آنچه در مصر كردم و آيات خود را كه در ميان ايشان ظاهر ساختم، بگوش پسرت و پسر پسرت بازگويي تا بدانيد كه من يهوه هستم

تا به كي از تواضع كردن به حضور من ابا خواهي نمود؟ قوم : مي گويديهوه خداي عبرانيان چنين :  پس موسي و هارون نزد فرعون آمده، به وي گفتند3
  .مرا رها كن تا مرا عبادت كنند

  . زيرا اگر تو از رها كردن قوم من ابا كني، هر آينه من فردا ملخها در حدود تو فرود آورم4
 رسته است كه براي شما از تگرگ باقي مانده، خواهند خورد، و هر  كه روي زمين را مستور خواهند ساخت، به حدي كه زمين را نتوان ديد، و تتمة آنچه5

  .درختي را كه براي شما در صحرا روييده است، خواهند خورد
 تو و خانه هاي بندگانت و خانه هاي همة مصريان را پر خواهند ساخت، به مرتبه اي كه پدرانت و پدران پدرانت از روزي كه بر زمين بوده اند تا   و خانة6

 .پس رو گردانيده، از حضور فرعون بيرون رفت. اَليوم نديده اند
مگر تابحال ندانسته .  خداي خود را عبادت نمايند تا به كي براي ما اين مرد دامي باشد؟ اين مردمان را رها كن تا يهوه،:  آنگاه بندگان فرعون به وي گفتند7

  اي كه مصر ويران شده است؟  
  ليكن كيستند كه مي روند؟. خداي خود را عبادت كنيد برويد و يهوه، :  فرعون برگردانيدند، و او به ايشان گفت پس موسي و هارون را نزد8
  .با جوانان و پيران خود خواهيم رفت، با پسران و دختران، و گوسفندان و گاوان خود خواهيم رفت، زيرا كه ما را عيدي براي خداوند است:  موسي گفت9
  !باحذر باشيد زيرا كه بدي پيش روي شماست. وند با شما چنين باشد، اگر شما را با اطفال شما رهايي دهمخدا:  بديشان گفت10
 .پس ايشان را از حضور فرعون بيرون راندند. بلكه شما كه بالغ هستيد رفته، خداوند را عبادت كنيد، زيرا كه اين است آنچه خواسته بوديد!  نه چنين11
دست خود را براي ملخها بر زمين مصر دراز كن، تا بر زمين مصر برآيند و همة نباتات زمين را كه از تگرگ مانده است، : ت و خداوند به موسي گف12

  .بخورند
 پس موسي عصاي خود را بر زمين مصر دراز كرد، و خداوند تمامي آن روز، و تمامي آن شب را بادي شرقي در زمين مصر وزانيد، و چون صبح شد، 13

  . ملخها را آوردباد شرقي
  .  و ملخها بر تمامي زمين مصر بر آمدند، و در همة حدود مصر نشستند، بسيار سخت كه قبل از آن چنين ملخها نبود، و بعد از آن نخواهد بود14
ه بود، خوردند، به حدي كه هيچ  و روي تمامي زمين را پوشانيدند، كه زمين تاريك شد و همة نباتات زمين و همة ميوة درختان را كه از تگرگ باقي ماند15

  .سبزي بر درخت و نبات صحرا در تمامي زمين مصر نماند
  .به يهوه خداي شما و به شما گناه كرده ام:  آنگاه فرعون، موسي و هارون را به زودي خوانده، گفت16
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  .ين موت را فقط از من برطرف نمايد و اكنون اين مرتبه فقط گناه مرا عفو فرماييد، و از يهوه خداي خود استدعا نماييد تا ا17
  . پس از حضور فرعون بيرون شده، از خداوند استدعا نمود18
  . و خداوند باد غربي اي بسيار سخت برگردانيد، كه ملخها را برداشته، آنها را به درياي قلزم ريخت، و در تمامي حدود مصر ملخي نماند19
 .ني اسرائيل را رهايي نداد اما خداوند دل فرعون را سخت گردانيد، كه ب20
 پس 22.     تاريكي اي كه بتوان احساس كرد دست خود را به سوي آسمان برافراز، تا تاريكي اي بر زمين مصر پديد آيد،:  و خداوند به موسي گفت21

  موسي دست خود را به سوي آسمان برافراشت، و تاريكيِ غليظ تا سه روز در تمامي زمين مصر پديد آمد
  .و تا سه روز كسي از جاي خود برنخاست، ليكن براي جميع بني اسرائيل در مسكنهاي ايشان روشنايي بود. كديگر را نمي ديدند و ي23
  .برويد خداوند را عبادت كنيد، فقط گله ها و رمه هاي شما بماند، اطفال شما نيز با شما بروند:  گفت  و فرعون موسي را خوانده،24
  .رباني هاي سوختني نيز مي بايد به دست ما بدهي، تا نزد يهوه، خداي خود بگذرانيمذبايح و ق:  موسي گفت25
  برای عبادت يهوه، خدای خود می بايد گرفت،  مواشی ما نیز با ما خواهد آمد، يک سمی باقی نخواهد ماند زيرا که از اينها 26
  . نمود و خداوند، دل فرعون را سخت گردانيد كه از رهايي دادن ايشان ابا27
 . و با حذر باش كه روي مرا ديگر نبيني، زيرا در روزي كه مرا بيني خواهي مرد! از حضور من برو:  پس فرعون وي را گفت28

 .نيكو گفتي، روي تو را ديگر نخواهم ديد:  موسي گفت29
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 از اينجا رهايي خواهد داد، و چون شما را رها كند، البته شما يك بالي ديگر بر فرعون و بر مصر مي آورم، و بعد از آن شما را:  و خداوند به موسي گفت1
  . را بالكلّيه از اينجا خواهد، راند

  . اكنون به گوش قوم بگو كه هر مرد از همساية خود، و هر زن از همسايه اش آالت نقره و آالت طال بخواهند2
  .مين مصر، در نظر بندگان فرعون و در نظر قوم، بسيار بزرگ بودو شخص موسي نيز در ز.  و خداوند قوم را در نظر مصريان محترم ساخت3
  .قريب به نصف شب را ميان مصر بيرون خواهم آمد: خداوند چنين مي گويد«:  و موسي گفت4
باشد، و همة  و هر نخست زاده اي كه در زمين مصر باشد، از نخست زادة فرعون كه بر تختش نشسته است، تا نخست زادة كنيزي كه در پشت دستاس 5

  .نخست زادگان بهايم خواهند مرد
  . و نعرة عظيمي در تمامي زمين مصر خواهد بود كه مثل آن نشده، و مانند آن ديگر نخواهد شد6
  .رقي گذارده است اما بر جميع بني اسرائيل سگي زبان خود را تيز نكند، نه بر انسان و نه بر بهايم، تا بدانيد كه خداوند در ميان مصريان و اسرائيليان ف7
و بعد از آن بيرون خواهم ! تو و تمامي قوم كه تابع تو باشند، بيرون رويد:  بندگان تو به نزد من فرود آمده، و مرا تعظيم كرده، خواهند گفت  و اين همة8

  . پس از حضور فرعون در شدت غضب بيرون آمد .رفت
  ، تا آيات من در زمين مصر زياد شود،فرعون به شما گوش نخواهد گرفت:  و خداوند به موسي گفت9
اما خداوند دل فرعون را سخت گردانيد، و بني اسرائيل را از زمين خود رهايي .  و موسي و هارون جميع اين آيات را به حضور فرعون ظاهر ساختند10

 . نداد
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  : و خداوند موسي و هارون را در زمين مصر مخاطب ساخته، گفت1
  .ر ماهها باشد، اين اول از ماههاي سال براي شماست اين ماه براي شما س2
 تمامي جماعت اسرائيل را خطاب كرده، گوييد كه در دهم اين ماه هر يكي از ايشان بره اي به حسب خانه هاي پدران خود بگيرند، يعني براي هر خانه يك 3

  .بره
 خانة او باشد آن را به حسب شمارة نفوس بگيرند، يعني هر كس موافق خوراكش  و اگر اهل خانه براي بره كم باشند، آنگاه او و همسايه اش كه مجاور4

  .بره را حساب كند
  . برة شما بي عيب، نرينة يكساله باشد، از گوسفندان يا از بزها آن را بگيريد5
  . و آن را تا چهاردهم اين ماه نگاه داريد، و تمامي انجمن جماعت بني اسرائيل آن را در عصر ذبح كنند6
  .  آن  را مي خورند، بپاشند  و از خون آن بگيرند، و آن را بر هر دو قايمه، و سر در خانه كه در آن،7
  .به آتش بريان كرده، با نان فطير و سبزيهاي تلخ آن را بخورند.  و گوشتش را در آن شب بخورند8
  .اش و پاچه هايش و اندرونش را و از آن هيچ خام نخوريد، و نه پخته با آب، بلكه به آتش بريان شده، كله 9
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  .و آنچه تا صبح مانده باشد، به آتش بسوزانيد.  و چيزي كه از آن تا صبح نگاه مداريد10
 . و آن را بدين طور بخوريد، چونكه فصَح خداوند است11
م زد، و بر تمامي خدايان مصر داوري خواهم  و در آن شب از زمين مصر عبور خواهم كرد، و همة نخست زادگان زمين مصر را از انسان و بهايم خواه12

  .من يهوه هستم. كرد
و چون خون را ببينم، از  شما خواهم گذشت و هنگامي كه زمين مصر را .  و آن  خون، عالمتي براي شما خواهد بود، بر خانه هايي كه در آنها مي باشيد13

  .مي زنم، آن بال براي هالك شما بر شما نخواهد آمد
  .عيدي براي خداوند نگاه داريد، و آن را به قانون ابدي، نسالً بعد نسل عيد نگاه داريد ، شما را براي يادگاري خواهد بود، و در آن،  و آن روز14
خورد،  هفت روز نان فطير خوريد، در روز اول خميرمايه را از خانه هاي خود بيرون كنيد، زيرا هركه از روز نخستين تا روز هفتمين چيزي خمير شده ب15

  .آن شخص از اسرائيل منقع گردد
در آنها هيچ كار كرده نشود جز آنچه هر كس بايد بخورد؛ آن فقط در .  و در روز اول، محفل مقدس، و در روز هفتم، محفل مقدس براي شما خواهد بود16

  .ميان شما كرده شود
بنابراين، اين روز را در نسلهاي خود به فريضة ابدي .  زمين مصر بيرون آوردم پس عيد فطير را نگاه داريد، زيرا كه در همان روز لشكرهاي شما را از17

  .نگاه داريد
  .  در ماه اول در روز چهاردهم ماه، در شام، نان فطير بخوريد، تا شام بيست و يكم ماه18
ماعت اسرائيل منقطع گردد، خواه غريب باشد  هفت روز خميرمايه در خانه هاي شما يافت نشود، زيرا هر كه چيزي خمير شده بخورد، آن شخص ازج19

  .  خواه بومي آن زمين
 .  هيچ چيز خمير شده مخوريد، در همة مساكن خود فطير بخوريد20

  .برويد و بره اي براي خود موافق خاندانهاي خويش بگيريد، و فصَح را ذبح نماييد:  پس موسي جميع مشايخ اسرائيل را خوانده، بديشان گفت21
ته اي از زوفا گرفته، درخوني كه در طشت است فرو بريد، و بر سر در و دو قايمة آن، از خوني كه در طشت است بزنيد، و كسي از شما از در  و دس22

  .خود تا صبح بيرون نرود خانة 
د از در گذرد و نگذارد كه هالك كننده به  زيرا خداوند عبور خواهد كرد تا مصريان را بزند و چون خون را بر سر در و دو قايمه اش بيند، همانا خداون23

  .خانه هاي شما در آيد تا شما را بزند
  . و اين امر را براي خود و پسران خود به فريضة ابدي نگاه داريد24
  .آنگاه اين عبادت را مرعي داريد.  و هنگامي كه داخل زميني شديد كه خداوند حسب قول خود، آن را به شما خواهد داد25
   پسران شما به شما گويند كه اين عبادت شما چيست، و چون26
پس قوم .  گوييد اين قربانيِ فصَح خداوند است، كه از خانه هاي بني اسرائيل در مصر عبور كرد، وقتي كه مصريان را زد و خانه هاي ما را خالصي داد27

  .   سجده كردند به روي در افتاده،
  .چنانكه خداوند به موسي و هارون امر فرموده بود، همچنان كردند پس بني اسرائيل رفته، آن را كردند، 28
 و واقع شد كه در نصف شب، خداوند همة نخست زادگان زمين مصر را، از نخست زادة فرعون كه بر تخت نشسته بود تا نخست زادة اسيري كه در 29

 .زندان بود، و همة نخست زاده هاي بهايم را زد
 و 31.  عظيمي در مصر برپا شد، زيرا خانه اي نبود كه در آن ميِّتي نباشد  بندگانش و جميع مصريان برخاستند و نعرة  و در آن شب فرعون و همة30

و رفته، خداوند را عبادت نماييد، چنانكه ! و از ميان قوم من بيرون شويد، هم شما و جميع بني اسرائيل! برخيزيد: موسي و هارون را در شب طلبيده، گفت
  .گفتيد

  .کت دهید گله ها و رمه هاي خود را نيز چنانكه گفتيد، برداشته، برويد و مرا نيز بر32
  .          قوم الحاح نمودند تا ايشان را بزودي از زمين روانه كنند، زيرا گفتند ما همه مرده ايمو مصريان نيز بر  33
  .غارهاي خويش را در رختها بر دوش خود بستند و قوم، آرد سرشتة خود را پيش از آنكه خمير شود برداشتند، و ت34َ
  . و بني اسرائيل به قول موسي عمل كرده، از مصريان آالت نقره و آالت طال و رختها خواستند35
 .پس مصريان را غارت كردند.  و خداوند قوم را در نظر مصريان مكَرم ساخت، كه هر آنچه خواستند بديشان دادند36
  .مسيس به سكوت كوچ كردند، قريبِ ششصد هزار مرد پياده، سواي اطفال و بني اسرائيل از رع37
  . و گروهي مختلفة بسيار نيز همراه ايشان بيرون رفتند، له ها و رمه ها و مواشي بسيار سنگين38
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نده شده بودند، و نتوانستند درنگ  زيرا خمير نشده بود، چونكه از مصر را  كه از مصر بيرون آورده بودند، قرصهاي فطير پختند،  و از آرد سرشته،39
 .كنند، و زاد سفر نيز براي خود مهيا نكرده بودند

  . و توقف بني اسرائيل كه در مصر كرده بودند، چهار صد و سي سال بود40
  . و بعد از انقضاي چهار صد وسي سال در همان روز به وقوع پيوست كه جميع لشكرهاي خدا از زمين مصر بيرون رفتند41
اين همان شب خداوند است كه بر جميع بني اسرائيل نسالً . ن است شبي كه براي خداوند بايد نگاه داشت، چون ايشان را از زمين مصر بيرون آورد اي42

 .بعد نسل واجب است كه آن را نگاه دارند
  .اين است فريضة فصَح كه هيچ بيگانه از آن نخورد:  و خداوند به موسي و هارون گفت43
  . هر غالم زر خريد، او را ختنه كن و پس آن را بخورد و اما44
  .   نزيل و مزدور آن را نخورند45
  . در يك خانه خورده شود، و چيزي از گوشتش از خانه بيرون مبر، و استخواني از آن مشكنيد46
  . تمامي جماعت بني اسرائيل آن را نگاه بدارند47
48رعي بدارد، تمامي ذكورانش مختون شوند، و بعد از آن نزديك آمده، آن را نگاه دارد،  و اگر غريبي نزد تو نزيل شود، و بخواهد فصَح را براي خداوند م

  .و مانند بومي زمين خواهد بود؛ و اما هر نامختون از آن نخورد
 » . يك قانون خواهد بود براي اهل وطن و بجهت غريبي كه در ميان شما نزيل شود49

  . اين را كردند؛ چنانكه خداوند به موسي و هارون امر فرموده بود، عمل نمودند پس تمامي بني اسرائيل50
 . و واقع شد كه خداوند در همان روز بني اسرائيل را با لشكرهاي ايشان از زمين مصر بيرون آورد51
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  : و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت1
  .ائيل، خواه از انسان خواه از بهايم، تقديس نما؛ او از آن من است هر نخست زاده اي را كه رحم را بگشايد، درميان بني اسر2
اين روز را كه از مصر از خانة غالمي بيرون آمديد، ياد داريد، زيرا خداوند شما را به قومت دست از آنجا بيرون آورد، پس نان :  و موسي به قوم گفت3

  .خمير، خورده نشود
  . اين روز، در ماه اَبيب بيرون آمديد4
 و هنگامي كه خداوند تو را به زمين كنعانيان و حتيان و اموريان و حويان و يبوسيان داخل كند، كه با پدران تو قسم خورد كه آن را به تو بدهد، زميني 5

 .   كه به شير و شهد جاري است، آنگاه اين عبادت را در اين ماه بجا بياور

  . خداوند است و در روز هفتمين عيد  هفت روز نان فطير بخور،6
 هفت روز نان فطير خورده شود، و هيچ چيز خمير شده نزد تو ديده نشود، و خمير مايه نزد تو در تمامي حدودت پيدا نشود، و خمير مايه نزد تو در 7

  .تمامي حدودت پيدا نشود
  . از مصر بيرون آمدم وقتي كه اين است به سبب آنچه خداوند به من كرد،:  بگو  و در آن روز پسر خود را خبرداده،8
زيرا خداوند تو را به دست قوي از مصر .  و اين براي تو عالمتي بر دستت خواهد بود و تذكره اي در ميان دو چشمت، تا شريعت خداوند در دهانت باشد9

  .بيرون آورد
 . و اين فريضه را در موسمش سال به سال   نگاه دار10
  عانيان درآورد، چنانكه براي تو و پدرانت قسم خورد، و آن را به تو بخشد، و هنگامي كه خداوند تو را به زمين كن11
  . آنگاه هر چه رحم را گشايد، آن را براي خدا جدا بساز، و هر نخست زاده اي از بچه هاي بهايم كه از آن توست، نرينه ها از آن خداوند باشد12
  .ديه ندهي گردنش را بشكن، و هر نخست زادة انسان را از پسرانت فديه بده االغ  را به بره اي فديه بده، و اگر ف  و هر نخست زادة13
  . گويد كه اين چيست، او را بگو، يهوه ما را به قوت دست از مصر، از خانة غالمي بيرون آورد  و در زمان آينده چون پسرت از تو سؤال كرده،14
د كه خداوند جميع نخست زادگان مصر را از نخست زادة انسان تا نخست زادة بهايم  و چون فرعون از رها كردن ما دل خود را سخت ساخت،  واقع ش15

  .  ليكن هر نخست زاده اي از پسران خود را فديه مي دهم  براي خداوند ذبح مي كنم، بنابراين من همة نرينه ها را كه رحم را گشايند،. كشت
 .اهد بود، زيرا خداوند ما را بقوت دست از مصربيرون آورد و اين عالمتي بر دستت و عصابه اي در ميان چشمان تو خو16
مبادا كه : زيرا خدا گفت.  و واقع شد كه چون فرعون قوم را رها كرده بود، خدا ايشان را از راه زمين فلسطينيان رهبري نكرد، هر چند آن نزديكتر بود17

  .چون قوم جنگ بينند، پشيمان شوند و به مصر برگردند
  . پس بني اسرائيل مسلح شده، از زمين مصر برآمدند. م را از راه صحراي درياي قلزم دور گردانيد اما خدا قو18
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هر آينه خدا از شما تفقد خواهد نمود و :  و موسي استخوانهاي يوسف را با خود برداشت، زيرا كه او بني اسرائيل را قسم سخت داده، گفته بود19
  .د برداستخوانهاي مرا از اينجا با خود خواهي

  . و از سكُّوت كوچ كرده، در ايتام به كنار صحرا اردو زدند20
 و خداوند در روز، پيش روي قوم در ستون ابر مي رفت تا راه را به ايشان داللت كند، و شبانگاه در ستون آتش، تا ايشان را روشنايي بخشد، و روز و 21

  .شب راه روند
 . ر شب، از پيش روز قوم برنداشت و ستون ابر را در روز و ستون آتش را د22
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  :  و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت1
  .و در مقابل بعل صَفُون، در برابر آن به كنار دريا اردو زنيد.  به بني اسرائيل بگو كه برگرديده، بر ابر فَمالحيروت درميان مجدل و دريا اردو زنند2
  . در زمين گرفتار شده اند، و صحرا آنها را محصور كرده است:  و فرعون دربارة بني اسرائيل خواهد گفت3
پس .  و دل فرعون را سخت گردانم تا ايشان را تعاقب كند، و در فرعون و تمامي لشكرش جالل خود را جلوه دهم، تا مصريان بدانند كه من يهوه هستم4

  .چنين كردند
اين چيست كه كرديم كه بني اسرائيل را از بندگي : عون و بندگانش بر قوم متغير شد، پس گفتند و به پادشاه مصر گفته شد كه قوم فرار كردند، و دل فر5

  خود رهايي داديم؟    
   پس ارابة خود را بياراست، و قوم خود را با خود برداشت،6
  . ارابه هاي مصر را و سرداران را برجميع آنها  و ششصد ارابة برگزيده برداشت، و همة7
 . و بني اسرائيل به دست بلند بيرون رفتند.  را تعاقب كرد  فرعون، پادشاه مصر را سخت ساخت تا بني اسرائيل و خداوند دل8

 وقتي كه به كنار دريا نزد فم الحيروت،   و مصريان با تمامي اسبان و ارابه هاي فرعون و سوارانش و لشكرش در عقب ايشان تاخته، بديشان در رسيدند،9
  .رود آمده بودندبرابر بعل صفون ف 

پس بني اسرائيل سخت بترسيدند، و .  و چون فرعون نزديك شد، بني اسرائيل چشمان خود را باال كرده، ديدند كه اينك مصريان از عقب ايشان مي آيند10
  نزد خداوند فرياد برآوردند،

  !م؟ زيرا كه ما را خدمت مصريان بهتر است از مردن در صحراآيا در مصر قبرها نبود كه ما را برداشته اي تا در صحرا بميري:  و به موسي گفتند11
بايستيد و نجات خداوند را ببينيد، كه امروز آن را براي شما خواهد كرد، زيرا مصريان را كه امروز ديديد تا به ابد ديگر ! مترسيد:  موسي به قوم گفت13

  .نخواهيد ديد
 . شيد خداوند براي شما جنگ خواهد كرد و شما خاموش با14

  .چرا نزد من فرياد مي كني؟ بني اسرائيل را بگو كه كوچ كنند:  و خداوند به موسي گفت15
  . آن را منْشَق كن، تا بني اسرائيل از ميان دريا بر خشكي راه سپر شوند  و اما تو عصاي خو را برافراز و دست خود را بر دريا دراز كرده،16
  . تا از عقب ايشان بيايند، و از فرعون و تمامي لشكر او و  ارابه ها و سوارانش جالل خواهم يافت  مي سازم، دل مصريان را سخت  و اما من اينك،17
 .  و مصريان خواهند دانست كه من يهوه هستم، وقتي كه از فرعون و ارابه هايش و سوارانش جالل يافته باشم18

  .از عقب ايشان خراميد، و ستون ابر از پيش ايشان نقل كرده، در عقب ايشان بايستاد و فرشتة خدا كه پيش اردوي اسرائيل مي رفت، حركت كرده، 19
 و ميان اردوي مصريان و اردوي اسرائيل آمده، از براي آنها ابر و تاريكي مي بود، و اينها را در شب روشنايي مي داد كه تمامي شب نزديك يكديگر 20

  .نيامدند
  . تمامي آن شب برگردانيده، دريا را خشك ساخت و آب منْشَق گرديد  كرد و خداوند دريا را به باد شرقي شديد، پس موسي دست خود را بر دريا دراز21
  . ديوار بود  و بني اسرائيل در ميان دريا بر خشكي مي رفتند و آنها براي ايشان بر راست و چپ،22
  . شان تاخته، به ميان دريا در آمدند و مصريان با تمامي اسبان و ارابه ها و سواران فرعون از عقب اي23
  . و در پاس سحري واقع شد كه خداوند بر اردوي مصريان از ستون آتش و ابر نظر انداخت، و اردوي مصريان را آشفته كرد24
زيرا خداوند براي ايشان با ! زيماز حضور بني اسرائيل بگري«:  و چرخهاي ارابه هاي ايشان را بيرون كرد، تا آنها را به سنگيني برانند و مصريان گفتند25

 .مصريان جنگ مي كند
  .دست خود را بر دريا دراز كن، تا آبها بر مصريان برگردد، و بر  ارابه ها و سواران ايشان«:  و خداوند به موسي گفت26
 مقابلش گريختند، و خداوند مصريان را  پس موسي دست خود را بر دريا دراز كرد، و به وقت طلوع صبح، دريا به جريان خود برگشت، و مصريان به27

  .درميان دريا به زير انداخت

50



  .  و آبها برگشته، ارابه ها و سواران و تمام لشكر فرعون را كه از عقب ايشان به دريا درآمده بودند، پوشانيد، كه يكي از ايشان هم باقي نماند28
  . ايشان ديواري بود به طرف راست و به طرف چپ اما بني اسرائيل درميان دريا به خشكي رفتند، و آبها براي29
  . و در آن روز خداوند اسرائيل را از دست مصريان خالصي داد و اسرائيل مصريان را به كنار دريا مرده ديدند30
 .او موسي ايمان آوردند و اسرائيل آن كارعظيمي را كه خداوند به مصريان كرده بود ديدند، و قوم از خداوند ترسيدند، و به خداوند و به بندة 31
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 :  آنگاه موسي و بني اسرائيل اين سرود را براي خداوند سراييده، گفتند كه1

 .اسب و سوارش را به دريا انداخت.يهوه را سرود مي خوانم زيرا كه با جالل مظفر شده است
خداي پدر من است، پس او را متعال مي  . را تمجيد مي كنم پس او اين خداي من است، .و او نجات من گرديده است . خداوند قوت و تسبيح من است2

 .خوانم
 .نام او يهوه است  خداوند مرد جنگي است3
 .مبارزان برگزيدة او در درياي قلزم غرق شدند . ارابه ها و لشكرفرعون رابه دريا انداخت4
 .مثل سنگ به ژرفيها فرو رفتند . لُجه ها ايشان را پوشانيد5
 دست راست تواي خداوند، دشمن را خرد  شكسته است، .به قوت جليل گرديده ي خداوند، دست راست تو ا6

 غضب خود را فرستاده، ايشان را چون خاشاك سوزانيده اي، . و به كثرت جالل خود خصمان را منهدم ساخته اي7

 . دريا منجمد گرديدو موجها مثل توده بايستاد و لجه ها در ميان . و به نَفْخة بيني تو آبها فراهم گرديد8
شمشير خود را كشيده، دست من ايشان را  .و غارت را تقسيم كرده، جانم از ايشان سير خواهد شد  دشمن گفت تعاقب مي كنم و ايشان را فرو مي گيرم،9

 هالك خواهد ساخت،

 .مثل سرب در آبهاي زورآور غرق شدند . خود دميدي، دريا ايشان را پوشانيد  و چون به نفخة10
 !تو مهيب هستي در تسبيح خود و صانع عجايب كيست مانند تو جليل در قدوسيت؟  كيست مانند تو اي خداوند در ميان خدايان؟11
 . چون دست راست خود را دراز كردي، زمين ايشان را فرو برد12
 . سوي مسكن قدس خود هدايت كرديايشان را به قوت خويش به . اين قومِ خويش را كه فديه دادي، به رحمانيت خود، رهبري نمودي13
 .لرزه بر سكنة فلسطين مستول گرديد  امتها چون شنيدند، مضطرب گرديدند14
 .و اكابر موآب را لرزه فرو گرفت، و جميع سكنة كنعان گذاخته گرديدند . آنگاه امراي ادوم در حيرت افتادند15
 .تا قوم تو اي خداوند عبور كنند سنگ ساكت شدند،از بزرگي بازوي تو مثل  . ترس و هراس، ايشان را فرو گرفت16

 .تا اين قومي كه تو خريده اي، عبور كنند
 در جبل ميراث خود غرس خواهي كرد، به مكاني كه تو اي خداوند مسكن خود ساخته اي، يعني آن مقام مقدسي كه دستهاي تو   ايشان را داخل ساخته،17

 .   اي خداوند مستحكم كرده است

 .د سلطنت خواهد كرد تا ابداآلباد خداون18
 .اما بني اسرائيل از ميان دريا به خشكي رفتند.  زيرا كه اسبهاي فرعون با ارابه ها و سوارانش به دريا درآمدند، و خداوند آب دريا را بر ايشان برگردانيد19
 .فها گرفته، رقص كنان بيرون آمدند خواهر هارون، دف را به دست خود گرفته، و همة زنان را عقب وي د  و مريمِ نبيه،20
 .خداوند را بسراييد، زيرا كه با جالل مظفر شده است؛ اسب و سوارش را به دريا انداخت:  پس مريم در جواب ايشان گفت21
 . پس موسي اسرائيل را از بحر قلزم كوچانيد، و به صحراي شور آمدند، و سه روز در صحرا  مي رفتند و آب نيافتند22
 . آن را ماره ناميدند از اين سبب،.  و از آب ماره نتوانستند نوشيد زيرا كه تلخ بود ه ماره رسيدند، پس ب23
 چه بنوشيم؟:  گفتند  و قوم بر موسي شكايت كرده،24

ضه اي و شريعتي براي و در آنجا فري.  چون نزد خداوند استغاثه كرد، خداوند درختي بدو نشان داد، پس آن را به آب انداخت و آب شيرين گرديد25
 .ايشان قرارداد، و در آنجا ايشان را امتحان كرد

 و تمامي فرايض او را نگاه  هر آينه اگر قول يهوه، خداي خود را بشنوي، و آنچه را درنظر او راست است بجا آوري، و احكام او را بشنوي،:  و گفت26
 . شفا دهندة تو هستم ده ام بر تو نياورم، زيرا كه من يهوه، همانا هيچ يك از همة مرضهايي را كه بر مصريان آور داري،

 . پس به ايليم آمدند و در آنجا دوازده چشمة آب و هفتاد درخت خرما بود، و در آنجا نزد آب خيمه زدند27
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نزدهم از ماه دوم، بعد از بيرون آمدن  پس تمامي جماعت بني اسرائيل از ايليم كوچ كرده، به صحراي سين كه در ميان ايليم و سينا است در روز پا1
 .ايشان از زمين مصر، رسيدند

 . و تمامي جماعت بني اسرائيل در آن صحرا بر موسي و هارون شكايت كردند2
   خورديم، وقتي كه نزد ديگهاي گوشت مي نشستيم و نان را سير مي كاش كه در زمين مصر به دست خداوند مرده بوديم،:  و بني اسرائيل بديشان گفتند3

 .زيراكه ما را بدين صحرا بيرون آورديد، تا تمامي اين جماعت را به گرسنگي بكشيد
همانا من نان از آسمان براي شما بارانم، و قوم رفته، كفايت هر روز را در روزش گيرند، تا ايشان را امتحان كنم كه بر :  آنگاه خداوند به موسي گفت4

 .شريعت من رفتار مي كنند يا نه
 . و واقع خواهد شد در روز ششم، كه چون آنچه را كه آورده باشند درست نمايند، همانا دو چندان آن خواهد بود كه هر روز بر مي چيدند5
 .شامگاهان خواهيد دانست كه خداوند شما را از زمين مصر بيرون آورده است«:  و موسي و هارون به همة بني اسرائيل گفتند6
  چيستيم كه بر ما شكايت مي كنيد؟ و ما وند را خواهيد ديد، زيرا كه او شكايتي را كه بر خداوند كرده ايد شنيده است، و بامدادان جالل خدا7

 شامگاه شما را گوشت دهد تا بخوريد، و بامداد نان، تا سير شويد، زيرا خداوند شكايتهاي شما را كه بر وي  اين خواهد بود چون خداوند،:  و موسي گفت8
 .د شنيده است، و ما چيستيم؟ بر ما ني، بلكه بر خداوند شكايت نموده ايدكرده اي

 .به تمامي جماعت بني اسرائيل بگو به حضور خداوند نزديك بياييد، زيرا كه شكايتهاي شما را شنيده است:  و موسي به هارون گفت9
 .حرا نگريستند و اينك جالل خداوند در ابر ظاهر شد و واقع شد كه چون هارون به تمامي جماعت بني اسرائيل سخن گفت، به سوي ص10
 :      و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت11

دانيد كه من در عصر گوشت خواهيد خورد، و بامداد از نان سير خواهيد شد تا ب:  شكايتهاي بني اسرائيل را شنيده ام، پس ايشان را خطاب كرده، بگو12
 .يهوه خداي شما هستم

 . د كه در عصر، سلوي برآمده، لشكرگاه را پوشانيدند، و بامدادان شبنم گرداگرد اردو نشست و واقع ش13

 . و چون شبنمي كه نشسته بود برخاست، اينك بر روي صحرا چيزي دقيق، مدور و خُرد، مثل ژاله بر زمين بود14
اين آن نان است كه خداوند به شما : موسي به ايشان گفت. كه ندانستند چه بود زيرا   و چون بني اسرائيل اين را ديدند به يكديگر گفتند كه اين من است،15

 . مي دهد تا بخوريد

 نفوس خويش، هر   اين است امري كه خداوند فرموده است، كه هركس به قدر خوراك خود از اين بگيرد، يعني يك عومر براي هر نفر به حسب شمارة16
 . بگيردشخص براي كساني كه در خيمة او باشند

 . پس بني اسرائيل چنين كردند، بعضي زياد و بعضي كم برچيدند17
 . اما چون به عومر پيمودند، آنكه زياد برچيده بود، زياده نداشت، و آنكه كم برچيده بود، كم نداشت، بلكه هركس به قدر خوراكش برچيده بود18
 . اردزنهار كسي چيزي از اين تا صبح نگاه ند:  و موسي بديشان گفت19

 .و كرمها بهم رسانيده، متعفن گرديد، و موسي بديشان خشمناك شد.  لكن به موسي گوش ندادند، بلكه بعضي چيزي از آن تا صبح نگاه داشتند20
 . و هر صبح، هركس به قدر خوراك خود برمي چيد، و چون آفتاب گرم مي شد، مي گداخت21
 .پس همة رؤساي جماعت آمده، موسي را خبر دادند. اي هر نفري دو عومر برچيدند و واقع شد در روز ششم كه نان مضاعف، يعني بر22
پس آنچه در آب بايد جوشانيد بجوشانيد، و آنچه باقي باشد، . اين است آنچه خداوند گفت، كه فردا آرامي است، سبت مقدسِ خداوند:  او بديشان گفت23

 .براي خود ذخيره كرده، بجهت صبح نگاه داريد
 .پس آن را تا صبح ذخيره كردند، چنانكه موسي فرموده بود، و نه متعفن گرديد و نه كرم در آن پيدا شد 24
 .امروز اين را بخوريد زيرا كه امروز سبت خداوند است، و در اين روز آن را در صحرا نخواهيد يافت:  و موسي گفت25
 . آن نخواهد بوددر.  شش روز آن را برچينيد، و روز هفتمين، سبت است26
 . و واقع شد كه در روز هفتم، بعضي از قوم براي برچيدن بيرون رفتند، اما نيافتند27
 تا به كي از نگاه داشتن وصايا و شريعت من ابا مي نماييد؟       «:  و خداوند به موسي گفت28

ششم، نان دو روز را به شما مي دهد، پس هر كس در جاي خود بنشيند و  ببينيد كه چونكه خداوند سبت را به شما بخشيده است، از اين سبب در روز 29
 .در روز هفتم هيچ كس از مكانش بيرون نرود

 . پس قوم در روز هفتم آرام گرفتند30
 .  و خاندان اسرائيل آن را من ناميدند، و آن مثل تخم گشنيز سفيد بود، و طعمش مثل قرصهاي عسلي31
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 است كه خداوند فرموده است كه عومري از آن پر كني، تا در نسلهاي شما نگاه داشته شود، تا آن نان را ببينند كه در صحرا، اين امري«:  و موسي گفت32
 .      وقتي كه شما را از زمين مصر بيرون آوردم، آن را به شما خورانيدم

 .به حضور خداوند بگذار، تا به نسلهاي شما نگاه داشته شودظرفي بگير، و عومري پر از من در آن بنه و آن را «:  پس موسي به هارون گفت33
 . چنانكه خداوند به موسي امر فرموده بود، همچنان هارون آن را پيش تابوت شهادت گذاشت تا نگاه داشته شود34
 .خل شدند، خوراك ايشان من بود و بني اسرائيل مدت چهل سال من را مي خوردند، تا به زمين آباد رسيدند، يعني تا به سرحد زمين كنعان دا35
 . و اما عومر، ده يك ايفه است36
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 . و تمامي جماعت بني اسرائيل به حكم خداوند طي منازل كرده، از صحراي سين كوچ كردند، و در رفيديم اردو زدند، و آب نوشيدن براي قوم نبود1
 چرا با من منازعه مي كنيد، و چرا خداوند را امتحان مي نماييد؟: موسي بديشان گفت. مما را آب بدهيد تا بنوشي:  و قوم با موسي منازعه كرده، گفتند2

 چرا ما را از مصر بيرون آوردي، تا ما و فرزندان و مواشي ما را به تشنگي بكشي؟:  و در آنجا قوم تشنة آب بودند، و قوم بر موسي شكايت كرده، گفتند3

 .     با اين قوم چه كنم؟ نزديك است مرا سنگسار كنند:  گفت نزد خداوند استغاثه نموده آنگاه موسي4

 .پيش روي قوم برو، و بعضي از مشايخ اسرائيل را با خود بردار، و عصاي خود را كه بدان نهر را زدي به دست خود گرفته، برو:  خداوند به موسي گفت5
پس .  ايستم و صخره را خواهي زد تا آب از آن بيرون آيد، و قوم بنوشند همانا من در آنجا پيش روي تو بر آن صخره اي كه در حوريب است، مي6

 .موسي به حضور مشايخ اسرائيل چنين كرد
 آيا خداوند درميان ما هست يا نه؟:  و آن موضع را مسه و مريبه ناميد، به سبب منازعة بني اسرائيل، و امتحان كردن ايشان خداوند را، زيرا گفته بودند7

 .ليق آمده، در رفيديم با اسرائيل جنگ كردند پس عما8
مردان براي ما برگزين و بيرون رفته، با عماليق مقاتله نما، و بامدادان من عصاي خدا را به دست گرفته، بر قلة كوه خواهم :  و موسي به يوشع گفت9

 .ايستاد
 .و موسي و هارون و حور بر قلة كوه برآمدند.  كند پس يوشع بطوري كه موسي او را امر فرموده بود كرد، تا با عماليق محاربه10
 . و واقع شد كه چون موسي دست خود را بر مي افراشت، اسرائيل غلبه مي يافتند و چون دست خود را فرو مي گذاشت، عماليق چيره مي شدند11
و حور، يكي از اين طرف و ديگري از آن طرف، و هارون .  و دستهاي موسي سنگين شد پس ايشان سنگي گرفته، زيرش نهادند كه بر آن بنشيند12

 .دستهاي او را برمي داشتند، و دستهايش تا غروب آفتاب برقرار ماند
 . و يوشع، عماليق و قوم او را به دم شمشير منهزم ساخت13
 .اليق را از زير آسمان محو خواهم ساختاين را براي يادگاري در كتاب بنويس، و به سمع يوشع برسان كه هر آينه ذكر عم:  پس خداوند به موسي گفت14
 . و موسي مذبحي بنا كرد و آن را يهوه نِسي ناميد15
 . زيرا كه دست بر تخت خداوند است، كه خداوند را جنگ با عماليق نسالً بعد نسل خواهد بود:  و گفت16
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خود، اسرائيل كرده بود شنيد كه خداوند چگونه اسرائيل را از مصر بيرون  و چون يتْرون، كاهن مديان، پدر زن موسي، آنچه را كه خدا با موسي و قوم 1
 آورده بود، 

 . بعد از آنكه او را پس فرستاده بود  آنگاه يترون پدرزن موسي، صَفّوره، زن موسي را برداشت،2
 .در زمين بيگانه غريب هستم:  و دو پسر او را كه يكي را جرشون نام بود، زيرا گفت3
 .كه خداي پدرم مددكار من بوده، مرا از شمشير فرعون رهانيد: را اليعازر نام بود، زيرا گفت و ديگري 4
 . پدر زن موسي، با پسران و زوجه اش نزد موسي به صحرا آمدند، در جايي كه او نزد كوه خدا خيمه زده بود  پس يترون،5
 .ش نزد تو آمده ايم و به موسي خبر داد كه من يترون، پدر زن تو با زن تو و دو پسر6
 .  پس موسي به استقبال پدرزن خود بيرون آمد و او را تعظيم كرده، بوسيد و سالمتي يكديگر را پرسيده، به خيمه درآمدند7

اقع شده،  و موسي پدر زن خود را از آنچه خداوند به فرعون و مصريان به خاطر اسرائيل كرده بود خبر داد، و از تمامي مشقتي كه در راه بديشان و8
 . خداوند ايشان را از آن رهانيده بود

 . و يترون شاد گرديد، به سبب تمامي احساني كه خداوند به اسرائيل كرده، و ايشان را از دست مصريان رهانيده بود9
 .دست مصريان رهانيدهمتبارك است خداوند كه شما را ازدست مصريان و از دست فرعون خالصي داده است، و قوم خود را از :  و يترون گفت10
 . اآلن دانستم كه يهوه از جميع خدايان بزرگتراست، خصوصاً در همان امري كه بر ايشان تكبرمي كردند11
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 قربانيِ سوختني و ذبايح براي خدا گرفت، و هارون و جميع مشايخ اسرائيل آمدند تا با پدر زن موسي به حضور خدا نان   و يترون، پدرزن موسي،12
 .بخورند

 . بامدادان واقع شد كه موسي براي داوري قوم بنشست، و قوم به حضور موسي از صبح تا شام ايستاده بودند13
اين چه كار است كه تو با قوم مي نمايي؟ چرا تو تنها مي نشيني و تمامي قوم نزد تو از صبح تا :  و چون پدر زن موسي آنچه را كه او مي كرد ديد، گفت14

 شام مي ايستند؟

 .قوم نزد من مي آيند تا از خدا مسألت نمايندفت كه وسي به پدرزن خود گ م15
 . هرگاه ايشان را دعوي شود، نزد من مي آيند، و ميان هركس و همسايه اش داوري مي كنم، و فرايض و شرايع خدا را بديشان تعليم مي دهم16
 . كاري كه تو مي كني، خوب نيست«:  پدر زن موسي به وي گفت17

 .تنها اين را نمي تواني كرد. آينه تو و اين قوم نيز كه با تو هستند، خسته خواهيد شد، زيرا كه اين امر براي تو سنگين است هر 18
 . تو را پند مي دهم و خدا با تو باد؛ و تو براي قوم به حضور خدا باش، و امور ايشان را نزد خدا عرضه دار.  اكنون سخن مرا بشنو19

 .ع را بديشان تعليم ده، و طريقي را كه بدان مي بايد رفتار نمود، و عملي را كه مي بايد كرد، بديشان اعالم نما و فرايض و شراي20
 و از ميان تمامي قوم، مردان قابل را كه خداترس و مردان امين، كه از رشوت نفرت كنند، جستجو كرده، بر ايشان بگمار، تا رؤساي هزاره و رؤساي 21

 .ه و رؤساي ده باشندصده و رؤساي پنجا
بدين طور بار خود را سبك خواهي كرد، و .  تا بر قوم پيوسته داوري نمايند، و هر امر بزرگ را نزد تو بياورند، و هر امر كوچك را خود فيصل دهند22

 .ايشان با تو متحمل آن خواهند شد
 . امت خواهي داشت، و جميع اين قوم نيز به مكان خود به سالمتي خواهند رسيد اگر اين كار را بكني و خدا تو را چنين امر فرمايد، آنگاه ياراي استق23

 . پس موسي سخن پدر زن خود را اجابت كرده، آنچه او گفته بود به عمل آورد24
 . و رؤساي دهايشان را رؤساي قوم ساخت، رؤساي هزاده و رؤساي صده و رؤساي پنجاه  و موسي مردان قابل از تمامي اسرائيل انتخاب كرده، 25
 .هر امر مشكل را نزد موسي مي آوردند، و هر دعوي كوچك را خود فيصل مي دادند.  و در داوريِ قوم پيوسته مشغول مي بودند26
 . و موسي پدر زن خود را رخصت داد و او به واليت خود رفت27
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 .صحراي سينا آمدند و در ماه سوم از بيرون آمدن بني اسرائيل از زمين مصر، در همان روز به 1
 . و از رفيديم كوچ كرده، به صحراي سينا رسيدند، و در بيابان اردو زدند،  اسرائيل در آنجا در مقابل كوه فرود آمدند2
 : به خاندان يعقوب چنين بگو، و بني اسرائيل را خبر بده:  و موسي نزد خدا باال رفت، و خداوند از ميان كوه او را ندا در داد و گفت3

 . شما آنچه را كه من به مصريان كردم، ديده ايد، و چگونه شما را بر بالهاي عقاب برداشته، نزد خود آورده ام4
 .زيرا كه تمامي جهان، از آن من است.  و اكنون اگر آواز مرا في الحقيقه بشنويد، و عهد مرا نگاه داريد، همانا خزانة خاص من از جميع قومها خواهيد بود5
 .اين است آن سخناني كه به بني اسرائيل مي بايد گفت. ي من مملكت كَهنه و امت مقدس خواهيد بود و شما برا6
 . پس موسي آمده، مشايخ قوم را خواند، و همة اين سخنان را كه خداوند او را فرموده بود، بر ايشان القا كرد7
 .و موسي سخنان قوم را باز به خداوند عرض كرد.  است، خواهيم كردآنچه خداوند امر فرموده«:  و تمامي قوم به يك زبان در جواب گفتند8
پس . اينك من در ابر مظْلم نزد تو مي آيم، تا هنگامي كه به تو سخن گويم قوم بشنوند، و بر تو نيز هميشه ايمان داشته باشند:  و خداوند به موسي گفت9

 .موسي سخنان قوم را به خداوند باز گفت
 . نزد قوم برو و ايشان را امروز و فردا تقديس نما، و ايشان رخت خود را بشويند: ي گفت خداوند به موس10

 . و در روز سوم مهيا باشيد، زيرا كه در روز سوم خداوند در نظر تمامي قوم بر كوه سينا نازل شود11
آييد، يا دامنة آن را لمس نماييد، زيرا هر كه كوه را لمس كند، هر با حذر باشيد از اينكه به فراز كوه بر:  و حدود براي قوم از هر طرف قرار ده، و بگو12

 .آينه كشته شود
اما چون كَرِنّا نواخته شود، ايشان به .  دست بر آن گذارده نشود بلكه يا سنگسار شود يا به تير كشته شود، خواه بهايم باشد خواه انسان، زنده نماند13

 . كوه برآيند

 .م فرود آمده، قوم را تقديس نمود و رخت خود را شستند پس موسي از كوه نزد قو14
 .و به زنان نزديكي منماييد در روز سوم حاضر باشيد، :  و به قوم گفت15
 و واقع شد در روز سوم به وقت طلوع صبح، كه رعدها و برقها و ابر غليظ بر كوه پديد آمد، آواز كَرِنّاي بسيار سخت، بطوري كه تمامي قوم كه در 16
 . كرگاه بودند، بلرزيدندلش
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 . و موسي قوم را براي مالقات خدا از لشكرگاه بيرون آورد، و در پايان كوه ايستادند17
 .و دودش مثل دود كوره اي باال مي شد، و تماي كوه سخت متزلزل  گرديد.  و تمامي كوه سينا را دود فرو گرفت، زيرا خداوند در آتش بر آن نزول كرد18
 .كَرِنّا زياده و زياده سخت نواخته مي شد، موسي سخن گفت، و خدا او را به زبان جواب داد و چون آواز 19
 . و خداوند بر كوه سينا بر قله كوه نازل شد، و خداوند موسي را به قلة كوه خواند، و موسي باال رفت20
 .نظر كردن، از حد تجاوز نمايند، كه بسياري از ايشان هالك خواهند شدپايين برو و قوم را قدغن نما، مبادا نزد خداوند براي :  و خداوند به موسي گفت21
 .    خويشتن را تقديس نمايند، مبادا خداوند بر ايشان هجوم آورد  و كهنه نيز كه نزد خداوند مي آيند،22

 .اي كوه را حدود قرار ده و آن را تقديس نماقوم نمي توانند به فراز كوه سينا آيند، زيراكه تو ما را قدغن كرده، گفته :  موسي به خداوند گفت23
 .پايين برو و تو و هارون همراهت برآييد، اما كَهنه و قوم از حد تجاوز ننمايند، تا نزد خداوند باال بيايند، مبادا بر ايشان هجوم آورد:  خداوند وي را گفت24
 . پس موسي نزد قوم فرود شده، بديشان سخن گفت25
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 :مود و همة اين كلمات را بگفت و خدا تكلم فر1
 . من هستم يهوه، خداي تو، كه تو را از زمين مصر و از خانة غالمي بيرون آوردم2
 . تو را خدايان ديگر غير از من نباشد3
 .   راي خود مساز صورتي تراشيده و هيچ تمثالي از آنچه باال در آسمان است، و از آنچه پايين در زمين است، و از آنچه در آب زيرزمين است، ب4

 نزد آنها سجده مكن، و آنها را عبادت منما، زيرا من كه يهوه، خداي تو مي باشم، خداي غيور هستم، كه انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و 5
 .چهارم از آناني كه مرا دشمن دارند مي گيرم

 . دارند، رحمت مي كنم و تا هزار پشت بر آنانيكه مرا دوست دارند و احكام مرا نگاه6
 . نام يهوه، خداي خود را به باطل مبر، زيرا خداوند كسي را كه اسم او را به باطل برد، بي گناه نخواهد شمرد7
 . روز سبت را ياد كن تا آن را تقديس نمايي8
 . شش روز مشغول باش و همة كارهاي خود را بجا آور9
در آن هيچ كار مكن، تو و پسرت و دخترت و غالمت و كنيزت و بهيمه ات و مهمان تو كه درون دروازه هاي .  توست اما روز هفتمين، سبت يهوه، خداي10

 .تو باشد
از اين سبب خداوند روز هفتم را .  زيراكه در شش روز، خداوند آسمان و زمين و دريا و آنچه را كه در آنهاست بساخت، و در روز هفتم آرام فرمود11

 .  آن را تقديس نمود ،مبارك خوانده

 . پدر و مادر خود را احترام نما، تا روزهاي تو در زميني كه يهوه خدايت به تو مي بخشد، دراز شود12
 . قتل مكن13
 . زنا مكن14
 . دزدي مكن15
 . بر همساية خود شهادت دروغ مده16
 .وش و االغش و به هيچ چيزي كه از آن همساية تو باشد، طمع مكن به خانة همساية خود طمع مورز، و به زن همسايه ات و غالمش و كنيزش و گا17
 .  و جميع قوم رعدها و زبانه هاي آتش و صداي كَرِنّا و كوه را پراز دود بود ديدند، و چون قوم اين را بديدند لرزيدند، و از دور بايستادند18

 .ما نگويد، مبادا بميريمتو به ما سخن بگو و خواهيم شنيد، اما خدا به :  و به موسي گفتند19
 . مترسيد زيرا خدا براي امتحان شما آمده است، تا ترس او پيش روي شما باشد و گناه نكنيد:  موسي به قوم گفت20

 . پس قوم از دور ايستادند و موسي به ظلمت غليظ كه خدا در آن بود، نزديك آمد21
 : ديديد كه از آسمان به شما سخن گفتمشما: به بني اسرائيل چنين بگو:  و خداوند به موسي گفت22
 . با من خدايان نقره مسازيد و خدايان طال براي خود مسازيد23
 مذبحي از خاك براي من بساز، و قرباني هاي سوختني خود و هداياي سالمتي خود را از گله و رمة خويش بر آن بگذران، در هر جايي كه يادگاري 24

 . آمد و تو را بركت خواهم دادبراي نام خود سازم، نزد تو خواهم
 . و اگر مذبحي از سنگ براي من سازي، آن را از سنگهاي تراشيده بنا مكن، زيرا اگر افزار خود را بر آن بلند كردي، آن را نجس خواهي ساخت25
 . و بر مذبح من از پله ها باال مرو، مبادا عورت تو بر آن مكشوف شود26
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 : ايشان مي گذاريو اين است احكامي كه پيش 1
 . اگر غالم عبري بخري، شش سال خدمت كند، و در هفتمين، بي قيمت، آزاد بيرون رود2
 .  اگر تنها آمده، تنها بيرون رود و اگر صاحب زن بوده، زنش همراه او بيرون رود3

 .باشند، و آن مرد تنها بيرون رود اگر آقايش زني بدو دهد و پسران يا دختران برايش بزايد، آنگاه زن و اوالدش از آن آقايش 4
  ليكن هرگاه آن غالم بگويد كه هرآينه آقايم و زن و فرزندان خود را دوست مي دارم و نمي خواهم كه آزاد بيرون روم،5

او وي را هميشه بندگي  آنگاه آقايش او را به حضور خدا بياورد، و او را نزديك دريا قايمة در برساند، و آقايش گوش او را با درفش سوراخ كند، و 6
 . نمايد

 . اما اگر شخصي، دختر خود را به كنيزي بفروشد، مثل غالمان بيرون نرود7
 هرگاه به نظر آقايش كه او را براي خود نامزد كرده است ناپسند آيد، بگذارد كه او را فديه دهند، اما هيچ حق ندارد كه او را به قوم بيگانه بفروشد، زيرا 8

 .كرده استكه بدو خيانت 
 . موافق رسم دختران با او عمل نمايد  و هرگاه او را به پسر خود نامزد كند،9
 . اگر زني ديگر براي خود گيرد، آنگاه خوراك و لباس و مباشرت او را كم نكند10
 . و اگر اين سه چيز را براي او نكند، آنگاه بي قيمت و رايگان بيرون رود11
 . بميرد، هرآينه كشته شود هركه انساني را بزند و او 12

 . اما اگر قصد او نداشت، بلكه خدا وي را بدستش رسانيد، آنگاه مكاني براي تو معين كنم تا بدانجا فرار كند13
 . خود آيد، تا او را به مكر بكُشد، آنگاه او را از مذبح من كشيده، به قتل برسان  بر همساية  ليكن اگر شخصي عمدا14ً
 .مادر خود را زند، هر آينه كشته شود و هركه پدر يا 15
 . و هركه آدمي را بدزدد و او را بفروشد يا در دستش يافت شود، هر آينه كشته شود16
 . و هركه پدر يا مادر خود را لعنت كند، هر آينه كشته شود17
  شود، و اگر دو مرد نزاع كنند، و يكي ديگري را به سنگ يا به مشت زند، و او نميرد ليكن بستري  18

 . اگر برخيزد و با عصا بيرون رود، آنگاه زنندة او بي گناه شمرده شود، اما عوض بيكاري اش را ادا نمايد، و خرج معالجة او را بدهد19
 . و اگر كسي غالم يا كنيز خود را به عصا بزند و او زير دست او بميرد، هر آينه انتقام او گرفته شود20
 . بماند، از او انتقام كشيده نشود، زيرا كه زر خريد اوست ليكن اگر يك دو روز زنده 21

 و اگر مردم جنگ كنند، زني حامله را بزنند، و اوالد او سقط گردد، و ضرري ديگر نشود، البته غرامتي بدهد موافق آنچه شوهر زن بدو گذارد، و به 22
 .حضور داوران ادا نمايد

  و اگر اذيتي ديگر حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده،23

  و چشم به عوض چشم، و دندان به عوض دندان، و دست به عوض دست، و پا به عوض پا،24

 .  و داغ به عوض داغ، و زخم به عوض زخم، و لطمه به عوض لطمه 25

 . را به عوض چشمش آزاد كند و اگر كسي چشم غالم يا چشم كنيز خود را بزند كه ضايع شود ، او26
 . و اگر دندان غالم يا دندان كنيز خود را بيندازد، او را به عوض دندانش آزاد كند27
 . و هرگاه گاوي به شاخ خود مردي يا زني را بزند كه او بميرد، گاو را البته سنگساركنند، و گوشتش را نخورند و صاحب گاو بي گناه باشد28
ز آن شاخ زن مي بود، و صاحبش آگاه بود، و آن را نگاه نداشت، او مردي يا زني را كشت، گاو را سنگسار كنند، و صاحبش را نيز  وليكن اگر گاو قبل ا29

 .به قتل رسانند
 . و اگر ديه بر او گذاشته شود، آنگاه براي فدية جان خود هرآنچه بر او مقرر شود، ادا نمايد30
 .  شد، به حسب اين با او عمل كنند خواه پسر خواه دختر را شاخ زنده با31

 . اگر گاو، غالمي يا كنيزي را بزند، سي مثقال نقره به صاحب او داده شود، و گاه سنگسار شود32
  و اگر كسي چاهي گشايد و كسي چاهي حفر كند و آن را نپوشاند، و گاوي يا االغي در آن افتد،33

 .ش ادا نمايد، و ميته از آن او باشد صاحب چاه عوض او را بدهد، و قيمتش را به صاحب34
 . و اگر گاو شخصي گاو همساية او را بزند، و آن بميرد پس گاو زنده را بفروشد، و قيمت آن را تقسيم كنند، و ميته را نيز تقسيم نمايند35
 . گاو به عوض گاو بدهد و ميته از آن او باشد اما اگر معلوم بوده باشد كه آن گاو قبل از آن شاخ زن مي بود، و صاحبش آن را نگاه نداشت، البته36
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 .اگر كسي گاوي يا گوسفندي بدزد، و آن را بكشد يا بفروشد، به عوض گاو پنج گاو و به عوض گوسفند بدهد 1
 . اگر دزدي در دخنه كردن گرفته شود، و او را بزنند بطوري كه بميرد، باز خواست خون براي او نباشد2
 .البته مكافات بايد داد، و اگر چيزي ندارد، به عوض دزدي كه كرد، فروخته شود.  او طلوع كرد، باز خواست خون براي او هست اما اگر آفتاب بر3
 . اگر چيزي دزديده شده، از گاو يا االغ يا گوسفند زنده در دست او يافت شود، دو مقابل آن را رد كند4
 .اشي خود را براند تا مرتع ديگري را بچراند، از نيكوترين مرتع و از بهترين تاكستان خود عوض بدهد اگر كسي مرتعي يا تاكستاني را بچراند، يعني مو5
 اگر آتشي بيرون رود، و خارها را فرا گيرد و بافه هاي غله يا خوشه هاي ناد روييده يا مزرعه اي سوخته گردد، هركه آتش را افروخته است، البته 6

 .عوض بده
 . آن شخص دزديده شود، هرگاه دزد پيدا شود، دو چندان رد نمايد باب نزد همساية خود امانت گذارد، و از خانة اگر كسي پول يا اس7
 .   تا حكم شود كه آيا دست خود را بر اموال همساية خويش دراز كرده است يا نه  و اگر دزد گرفته نشود، آنگاه صاحب خانه را به حضور حكام بياورند،8

ز گاو و االغ و گوسفند و رخت و هر چيز گم شده، كه كسي بر آن ادعا كند، امر هر دو به حضور خدا برده شود، و بر گناه هركدام كه  در هر خيانتي ا9
 .خدا حكم كند، دو چندان به همساية خود رد نمايد

 پايش شكسته شود يا دزديده شود، و شاهدي نباشد، اگر كسي االغي يا گاوي يا گوسفندي يا جانوري ديگر به همساية خود امانت دهد، و آن بميرد يا 10

 .پس مالكش قبول بكند و او را عوض ندهد.  قسم خداوند درميان هر دو نهاده شود، كه دست خود را به مال همساية خويش دراز نكرده است11
 . ليكن اگر از دزديده شد، به صاحبش عوض بايد داد12
 .اورد، و براي دريده شده، عوض ندهد و اگر دريده شد، آن را براي شهادت بي13
 .    و اگر كسي حيواناني از همساية خود را عاريت گرفت، و پاي آن شكسته يا مرد، و صاحبش همراهش نبود، البته عوض بايد داد14

 .  اما اگر صاحبش همراهش بود، عوض نبايد داد، و اگر كرايه شد، براي كرايه آماده بود15

 .ه نامزد نبود فريب داده، با او هم بستر شد، البته مي بايد او را زن منكوحه خويش سازد اگر كسي دختري را ك16
 . و هرگاه پدرش راضي نباشد كه او را بدو دهد، موافق مهر دوشيزه گان نقدي بدو بايد داد17
 . زن جادوگر را زنده مگذار18
 . هركه با حيواني مقاربت كند، هر آينه كشته شود19
 . خدايي غير از يهوه و بس قرباني گذراند، البته هالك گردد هركه براي20
 . غريب را اذيت مرسانيد و بر او ظلم مكنيد، زيرا كه در زمين مصر غريب بوديد21
 .بر بيوه زن و يتيم ظلم مكنيد 22
 . و هرگاه بر او كردي، و او نزد من فرياد برآورد، البته فرياد او را مستجاب خواهم فرمود23
 . و زنان شما بيوه شود و پسران شما يتيم شم من مشتعل شود، و شما را به شمشير خواهم كشت، و خ24
 . اگر نقدي به فقيري از قوم من كه همساية تو باشد قرض دادي، مثل ربا خوار با او رفتار مكن و هيچ سود براو مگذار25
 ب بدو رد كن، اگر رخت همسايه خود را به گرو گرفتي، آن را قبل از غروب آفتا26

 زيراكه آن فقط پوشش او و لباس براي بدن اوست، پس در چه چيز بخوابد؟ و اگر نزد من فرياد برآورد، هر آينه اجابت خواهم فرمود، زيرا كه من كريم 27
 .هستم 

 . به خدا ناسزا مگو و رئيس قوم خود را لعنت مكن28
 .ست زادة پسران خود را به من بدهنخ.  درآوردن نوبر غله و عسير رز خود تأخير منما29
 .هفت روز نزد مادر خود بماند و در روز هشتمين آن را به من بده.  با گاوان و گوسفندان خود چنين بكن30
 .  و گوشتي را كه در صحرا دريده شود مخوريد، آن را نزد سگان بيندازيد  و براي من مردان مقدس باشيد،31

 
23 

 . و با شريران همداستان مشو، كه شهادت دروغ  دهيخبر باطل را انتشار مده، 1
 . پيروي بسياري براي عمل بد مكن، و در مرافعه، محضِ متابعت كثيري، سخني براي انحراف حق مگو2
 . و در مرافعة فقير نيز طرفداري او منما3
 . اگر گاو يا االغ دشمن خود را يافتي كه گم شده باشد، البته آن را نزد او باز بياور4
 . اگر االغ دشمن خود را زير بارش خوابيده يافتي، و از گشادن او روگردان هستي، البته آن را همراه او بايد بگشايي5
 .   حق فقير خود را دعوي او منحرف مساز6
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 . از امر دروغ اجتناب فرما و بي گناه و صالح را به قتل مرسان زيرا كه ظالم را عادل نخواهم شمرد7
 . زيرا كه رشوت بينايان را كور مي كند و سخن صديقان را كج مي سازد و رشوت مخور8
 . و بر شخص غريب ظلم منما زيرا كه از دل غريبان خبر داريد، چونكه در زمين مصر غريب بوديد9
  و شش سال مزرعة خود را بكار و محصولش را جمع كن،10

همچنين با تاكستان و . و از آن بخورند و آنچه از ايشان باقي ماند، حيوانات صحرا بخورند ليكن در هفتمين آن را بگذار و ترك كن تا فقيران قوم ت11
 .درختان زيتون خود عمل نما

 . شش روز به شغل خود بپرداز و در روز هفتمين آرام كن تا گاوت و االغت آرام بگيرند و پسر كنيزت و مهمانت استراحت كنند12
 . ه داريد و نام خدايان غير را ذكر مكنيد، از زبانت شنيده نشود و آنچه را به شما گفته ام، نگا13

 . در هر سال سه مرتبه عيد براي من نگاه دار14
و هيچكس .  عيد فطير را نگاه دار، چنانكه تو را امر فرموده ام، هفت روز نان فطير بخور در زمان معين در ماه اَبيب، زيراكه در آن از مصر بيرون آمدي15

 .ن تهي دست حاضر نشودبه حضور م
 . و عيد حصاد نوبر غالت خود را كه در مزرعه كاشته اي، و عيد جمع را در آخر سال وقتي كه حاصل خود را از صحرا جمع كرده اي16
 . در هر سال سه مرتبه همة ذكورانت به حضور خداوند يهوه حاضر شوند17
 .يد من تا صبح باقي نماند خون قرباني مرا با نان خميرمايه دار مگذران و پيه ع18
 .  نوبر نخستين زمين خود را به خانة يهوه خداي خود بياور، و بزغاله را در شير مادرش مپز19

 . اينك من فرشته اي پيش روي تو مي فرستم تا تو را در راه محافظت نموده، بدان مكاني كه مهيا كرده ام برساند20
 . از او تَمرد منما  زيرا گناهان شما را نخواهد آمرزيد، چونكه نام  من در اوست از او با حذر باش و آواز او را بشنو و21
  و اگرقول او را شنيدي و به آنچه گفتم عمل نمودي، هر آينه دشمن دشمنانت و مخالف مخالفانت خواهم بود،       22

 و كنعانيان و حويان و يبوسيان خواهد رسانيد و ايشان هالك خواهم  زيرا فرشتة من پيش روي تو مي رود و تو را به اَموريان و حتيان و فرزيان23
 . ساخت

 . خدايان ايشان سجده منما و آنها را عبادت مكن و موافق كارهاي ايشان مكن، البته آنها را منهدم ساز و بتهاي ايشان را بشكن24
 اري را از ميان تو دور خواهم كرد، و يهوه، خداي خود را عبادت نماييد تا آب و نان تو را بركت دهد و بيم25

 . و زمينت سقط كننده و نازاد نخواهد بود و شمارة  روزهايت را تمام خواهم كرد26
 و خوف خود  را پيش روي تو خواهم فرستاد و هر قومي را كه بديشان برسي متحير خواهم ساخت و جميع دشمنانت را پيش تو روگردان خواهم 27

 .ساخت
 . روي تو خواهم  فرستاد تا حويان و كنعانيان و حتيان را از حضورت برانند و زنبورها پيش28
 .        ايشان را در يك سال از حضور تو نخواهم راند، مبادا زمين ويران گردد و حيوانات صحرا بر تو زياده شوند29

 . ايشان را از پيش روي تو به تدريج خواهم راند تا كثير شوي و زمين را متصرف گردي30
آن زمين را بدست شما خواهم سپرد و ايشان را از پيش روي  از صحرا تا نهر فرات قرار دهم زيرا ساكنان  و حدود تو را از بحر قلزم تا بحر فلسطين، و31

 .خود خواهي راند
 . با ايشان و با خدايان ايشان عهد مبند32
 . خدايان ايشان را عبادت كني و دامي براي تو باشد در زمين تو ساكن نشوند، مبادا تو را بر من عاصي گردانند و 33

 
24 

 .نزد خداوند باال بيا، تو و هارون و ناداب و اَبِيهو و هفتاد نفر از مشايخ اسرائيل و از دور سجده كنيد:  و به موسي گفت1
 . و موسي تنها نزديك خداوند بيايد و ايشان نزديك نيايند و قوم همراه او باال نيايند2
  همة سخناني كه خداوند گفته است،: موسي آمده، همة سخنان خداوند و همة اين احكام را به قوم باز گفت و تمامي قوم به يك زبان در جواب گفتند پس 3

 .بجا خواهيم آورد
 .سرائيل بنا نهادو بامدادان برخاسته، مذبحي در پاي كوه و دوازده ستون، موافق دوازده سبط ا.  و موسي تمامي سخنان خداوند را نوشت4
 .  بعضي از جوانان بني اسرائيل را فرستاد و قرباني هاي سوختني گذرانيدند و قرباني هاي سالمتي از گاوان براي خداوند ذبح كردند5
    و موسي نصف خون را گرفته، در لگنها ريخت و نصف خون را بر مذبح پاشيد،6
 .هرآنچه خداوند گفته است، خواهيم كرد و گوش خواهيم گرفت: تندپس گف.  و كتاب عهد را گرفته، به سمع قوم خواند7
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 .اينك خون آن عهدي كه خداوند بر جميع اين سخنان با شما بسته است:  و موسي خون را گرفت و بر قوم پاشيده، گفت8
 . و موسي با هارون و ناداب و ابيهو و هفتاد نفر از مشايخ اسرائيل باال رفت9
 . ا ديدند، و زيرا پاهايش مثل صنعتي از ياقوت كبود شفاف و مانند ذات آسمان در صفا و خداي اسرائيل ر10

 .  و بر سروان بني اسرائيل دست خود را نگذارد، پس خدا را ديدند و خوردند و آشاميدند11

 . به تو دهم  كه نوشته ام تا ايشان را تعليم نمايي،نزد من به كوه باال بيا، و آنجا باش تا لوحهاي سنگي و تورات و احكامي را:  و خداوند به موسي گفت12
 . پس موسي با خادم خود يوشع برخاست، و موسي به كوه خدا باال آمد13
 .پس هر كه امري دارد ، نزد ايشان برود. براي ما در اينجا توقف كنيد، تا نزد شما برگرديم ، همانا هارون و حور با شما مي باشند:  و به مشايخ گفت14
 . و چون موسي به فراز كوه برآمد، ابر كوه را فرو گرفت15
 . و روز هفتمين، موسي را از ميان ابر ندا درداد  و جالل خداوند بر كوه سينا قرار گرفت، و شش روز ابر آن را پوشانيد،16
 . كوه بود  و منظر جالل خداوند، مثل آتش سوزننده در نظر بني اسرائيل بر قلة17
 . و موسي چهل روز و چهل شب در كوه ماند.  به فراز كوه برآمد ان ابر داخل شده، و موسي به مي18

 
25 

 :  و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت1

 . به بني اسرائيل بگو كه براي من هدايا بياورند، از هركه به ميلِ دل بياورد، هدايا مرا بگيريد2
 ه و برنج، طال و نقر:  و اين است هدايا كه از ايشان مي گيريد3

  و الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك و پشم بز،4

   و پوست قوچ سرخ شده و پست خز و چوب شطيم،5
  و روغن براي چراغها، و ادويه براي روغن مسح، و براي بخور معطر،6

 . و سنگهاي عقيق و سنگهاي مرصعي براي ايفود و سينه بند7
 .ا درميان ايشان ساكن شوم و مقامي و مقدسي براي من بسازند ت8
 . جميع اسبابش، همچنين بسازيد  مسكن و نمونة  موافق هرآنچه به تو نشان دهم از نمونة9
 . و تابوتي از چوب شطيم بسازند كه طولش دو ذارع و نيم، و عرضش يك ذارع و نيم و بلنديش يك ذارع و نيم باشد10
 . و بيرون بپوشان، و بر زبرش به هر طرف تاجي زرين بسازآن را از درون.  و آن را به طالي خالص بپوشان11
 . و برايش چهار حلقة زرين بريز، و آنها را بر چهار قايمه اش بگذار، دو حلقه بر يك طرفش و دو حلقه بر طرف ديگر12
 . و دو عصا از چوب شطيم بساز، و آنها را به طال بپوشان13
 .ن تابوت باشد بگذران،  تا تابوت را به آن بردارند و آن عصاها را در حلقه هايي كه بر طرفي14
 . و عصاها در حلقه هاي تابوت بماند و از آنها برداشته نشود15
 .  و آن شهادتي را كه به تو مي دهم، در تابوت بگذار16

 .طولش دو ذارع و نيم، و عرضش يك ذارع و نيم.  و تخت رحمت را از طالي خالص بساز17
 .ال بساز، آنها را از چرخكاري از هر دو طرف تخت رحمت بساز و دو كروبي از ط18
 .كروبيان از تخت رحمت بر هر دو طرفش بساز.  و يك كروبي در اين سر و كروبي ديگر در آن سر بساز19
كديگر باشد، و رويهاي كروبيان و رويهاي ايشان بسوي ي.  و كروبيان بالهاي خود را بر زِبر آن پهن كنند، و تخت رحمت را به بالهاي خود بپوشانند20

 .بطرف تخت رحمت باشد
 .  و تخت رحمت را بر روي تابوت بگذار و شهادتي را كه به تو مي دهم در تابوت بنه21

ة اموري  و آنجا با تو مالقات خواهم كرد و از باالي تخت رحمت از ميان دو كروبي كه بر تابوت شهادت مي باشند، با تو سخن خواهم گفت، دربارة هم22
 .كه بجهت بني اسرائيل تو را امر خواهم فرمود

 . و خواني از چوب شطيم بساز كه طولش دو ذارع، و عرضش يك ذارع،  و بلنديش يك ذارع و نيم باشد23
 . و آن را به طالي خالص بپوشان، و تاجي از طال به هر طرفش بساز24
 .راي حاشيه اش تاجي زرين از هر طرف بساز و حاشيه اي به قدر چهار انگشت به اطرافش بساز، و ب25
 . و چهار حلقة زرين برايش بساز، و حلقه ها را بر چهار گوشه قايمه اش بگذار26
 . و حلقه ها در برابر حاشيه باشد، تا خانه ها باشد بجهت عصاها براي برداشتن خوان27
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 .ا بدانها بردارند و عصاها را از چوب شطيم بساز، و آن را به طال بپوشان تا خوان ر28
 . و صحنها و كاسه ها و جامها و پياله هايش را كه به آنها هداياي ريختني مي ريزند بساز، آنها را از طالي خالص بساز29
 .  و نان تَقْدمه را بر خوان، هميشه به حضور من بگذار30

 .ه اش و پايه اش و پياله هايش و سيبهايش و گلهايش از همان باشد و چراغداني از طالي خالص بساز، و از چرخكاري چراغدان ساخته شود؛ قاعد31
 . و شش شاخه از طرفينش بيرون آيد، يعني سه شاخة چراغدان از يك طرف و سه شاخة چراغدان از طرف ديگر32
ن درشش شاخه اي كه ازچراغدان بيرون  و سه پيالة بادامي با سيبي و گلي در يك شاخه و سه پياله بادامي با سيبي و گلي در شاخة ديگر و هم چني33

 .مي آيد
 . و در چراغدان چهار پيالة بادامي با سيبها با گلهاي آنها باشد34
 .  آن و سيبي زير دو شاخة آن بر شش شاخه اي كه از چراغدان بيرون مي آيد  و سيبي زير دو شاخة آن و سيبي زير دو شاخة35

 .عني از يك چرخكاري طالي خالص و سيبها و شاخه هايش از همان باشد، ي36
 . و هفت چراغ براي آن بساز، و چراغهايش را بر باالي آن بگذار تا پيش روي آن را روشنايي دهند37
 .  و گُل گيرها و سينيهايش از طالي خالص باشد38

 . خودش با همة اسبابش از يك وزنة طالي خالص ساخته شود39
 . آنها كه در كوه به تو نشان داده شد بسازي و آگاه باش كه آنها را موافق نمونة40

 
26 

 .با كروبيان از صنعت نساج ماهر آنها را ترتيب نما. و مسكن را از ده پردة كتان نازك تابيده، و الجورد و ارغوان و قرمز بساز 1
 . و عرض يك پرده چهار ذراع، و همة پرده ها را يك اندازه باشد  طول يك پرده بيست و هشت ذراع،2
  پنج پرده با يكديگر پيوسته باشد، و پنج پرده با يكديگر پيوسته باشد،3

 . و مادگيهاي الجورد بر كنار هر پرده اي بر لب پيوستگي اش بساز، و بر كنار پردة بيروني در پيوستگي دوم چنين بساز4
 . است بساز، به قسمي كه مادگيها مقابل يكديگر باشد پنجاه مادگي در يك پرده بساز، و پنجاه مادگي در كنار پرده اي كه در پيوستگي دوم5
 . زرين بساز و پرده ها را به تكمه ها را يكديگر پيوسته ساز، تا مسكن يك باشد  و پنجاه تكمة6
 . و خيمة باالي مسكن را از پرده هاي پشم بز بساز، و براي آن يازده پرده درست كن7
 . هر يازده پرده يك باشد ر ذراع، و اندازة طول يك پرده سي ذراع، و عرض يك پرده چها8
 . ششم را پيش روي خيمه دوال كن  پنج پرده را جدا و شش را پرده را جدا، پيوسته ساز، و پردة9
 . و پنجاه مادگي بر كنار پرده اي كه در پيوستگي بيرون است بساز، و پنجاه مادگي بر كنار پرده اي كه در پيوستگي دوم است10
 .تكمه برنجين بساز، و تكمه ها را در مادگيها بگذران، و خيمه را با هم پيوسته ساز تا يك باشد و پنجاه 11
 . و زيادتي پرده هاي خيمه كه باقي باشد، يعني نصف پرده كه زياده است، از پشت خيمه آويزان شود12
 . بر طرفين مسكن از هر دو جانب آويران شود تا آن را بپوشد و ذراعي از اين طرف و ذراعي از آن طرف كه در طول پرده هاي خيمه زياده باشد،13
 .  و پوششي براي خيمه از پوست قوچ سرخ شده بساز، و پوششي از پوست خزبر زبر آن14

 . و تخته هاي قايم از چوب شطيم براي مسكن بساز15
 . طول هر تخته ده ذراع و عرض هر تخته يك ذارع و نيم16
 . قرينة يكديگر باشند، و همة تخته هاي مسكن را چنين بساز و در هر تخته دو زبانه17
 . و تخته ها براي مسكن بساز، يعني بيست تخته از طرف جنوب به سمت يماني18
 . و چهل پايه نقره در زير آن بيست تخته بساز، يعني دو پايه زير يك تخته براي دو زبانه اش19
 .تخته باشد و براي جانب ديگر مسكن، از طرف شمال بيست 20
 .  و چهل پاية نقرة آنها، يعني دو پايه زير يك تخته و دوپايه زير تختة ديگر21

  و براي مؤخر مسكن از جانب غربي شش تخته بساز،22

  و براي گوشه هاي مسكن در مؤخرش دو تخته بساز، 23

  و از زير وصل كرده شود، و تا باال نيز در يك حلقه با هم پيوسته شود،24

 . يعني دو پايه زير يك تخته و دو پايه زير تختة ديگر شت تخته باشد و پايه هاي آنها از نقره شانزده پايه باشد، و ه25
  و پشت بندها از چوب شطيم بساز، پنج از براي تخته هاي يك طرف مسكن،26
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 .در مؤخرش به سمت مغرب و پنج پشت بند براي تخته هاي طرف ديگر مسكن، و پنج پشت بند براي تخته هاي طرف مسكن 27
 . و پشت بند وسطي كه ميان تخته هاست، از اين سر تا آن سر بگذرد28
 . و تخته ها را به طال بپوشان و حلقه هاي آنها را از طال بساز تا خانه هاي پشت بندها باشد و پشت بندها را به طال بپوشان29
 .نشان داده شد پس مسكن را برپا كن موافق نمونه اي كه در كوه به تو 30
 . و حجابي از الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابيده شده بساز، از صنعت نساج ماهر با كروبيان ساخته شود31
 . و آن را بر چهار ستون چوب شطيم پوشيده شدة به طال بگذار، و قالبهاي آنها از طال باشد و بر چهار پاية نقره قايم شود32
 . ها آويزان كن، و تابوت شهادت را در آنجا به اندرون حجاب بياور، و حجاب، قدس را براي شما از قدس االقداس جدا خواهد كرد و حجاب را زير تكمه33
 . و تخت رحمت را بر تابوت شهادت در قدس االقداس بگذار34
 .  طرف شمالي آن برپا كن و خوان را بيرون حجاب و چراغدان را برابر خوان به طرف جنوبي مسكن بگذار، و خوان را به 35

 . و پرده اي براي دروازة مسكن از الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابيده شده از صنعت طراز بساز36
 . و براي پرده پنج ستون از چوب شطيم بساز، و آنها را به طال بپوشان، قالبهاي آنها از طال باشد، و براي آنها پنج پاية برنجين بريز37
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 .و بلندي اش سه ذراع. و مذبح مربع باشد.  مذبح را از چوب شطيم بساز،  طولش پنج ذراع و عرضش پنج ذراع و1
 . و شاخه هايش را بر چهار گوشه اش بساز و شاخه هايش از همان باشد و آن را به برنج بپوشان2
 .گالهايش و مجمرهايش و همة اسبابش را از برنج بسازو خاك اندازهايش و جامهايش و چن.  و لگنهايش را براي برداشتن خاكسترش بساز3
 . و برايش آتش داني مشبك برنجين بساز و بر آن شبكه چهار حلقة برنجين بساز و بر آن شبكه چهار حلقة برنجين بر چهار گوشه اش بساز4
 . و آن را در زير، كنار مذبح بگذار تا شبكه به نصف مذبح برسد5
 .عصاها از چوب شطيم باشد و آنها را به برنج بپوشان. بساز و دو عصا براي مذبح 6
 . و عصاها را درحلقه ها بگذرانند، و عصاها بر هر دو طرف مذبح باشد تا آن را بردارند7
 . و آن را مجوف از تخته ها بساز، همچنانكه در كوه به تو نشان داده شد، به اين طورساخته شود8
 .پرده هاي صحن از كتان نازك تابيده شده باشد، و طولش صد ذراع به يك طرف. ف جنوب به سمت يماني و صحن مسكن را بساز به طر9
 . و ستونهايش بيست و پايه هاي آنها بيست، از برنج باشد و قالبهاي ستونها و پشت بندهاي آنها از نقره باشد10
و قالبهاي ستونها و . اع باشد و بيست ستون آن و بيست پاية آنها از برنج باشد و همچنين به طرف شمال، در طولش پرده ها باشد كه طول آنها صد ذر11

 .پشت بندهاي آنها از نقره باشد
 . و ستونهاي آنها ده و پايه هاي آنها ده.  پرده هاي پنجاه ذراعي باشد  و براي عرض صحن به سمت مغرب،12

 . و عرض صحن به جانب مشرق از سمت طلوع پنجاه ذراع باشد13
 .  و پرده هاي يك طرف دروازه، پانزده ذراع و ستونهاي آنها سه و پايه هاي آنها سه14

 . و پرده هاي طرف ديگر پانزده ذراعي و ستونهاي آنها سه و پايه هاي آنها سه15
و ستونهايش چهار و پايه هايش . اشد و براي دروازة صحن، پردة بيست ذراعي از الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابيده شده از صنعت طراز ب16

 چهار،

 . همة ستونهاي گرداگرد صحن با پشت بندهاي نقره پيوسته شود، و قالبهاي آنها از نقره و پايه هاي آنها از برنج باشد17
 .رنج باشد و بلند اش پنچ ذراع از كتان نازك تابيده شده و پايه هايش از ب  طول صحن صد ذراع، و عرضش درهرجا پنجاه ذراع،18
 .همة اسباب مسكن براي هر خدمتي، و همة ميخهايش، و همة ميخهاي صحن از برنج باشد  و19
 . و تو بني اسرائيل را امر فرما كه روغن زيتون مصفي و كوبيده شده براي روشنايي نزد تو بياورند تا چراغها دائماً روشن شود20
و اين براي بني . شهادت است، هارون و پسرانش از شام تا صبح، به حضور خداوند آن را درست كنند بيرون پرده اي كه در برابر   در خيمة اجتماع،21

 . ابدي باشد اسرائيل نسالً بعد نسل فريضة
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 ناداب و ابيهو و العازار و ايتامار،  هارون و پسرانش را با وي از ميان بني اسرائيل نزد خود بياور تا براي من كهانت بكند، يعني هارون و ،              و تو برادرخود1
 . پسران هارون

 . و رختهاي مقدس براي برادرت، هارون، بجهت عزت و زينت بساز2
 . و تو به جميع داناداالني كه ايشان را به روح حكمت پر ساخته ام، بگو كه رختهاي هارون را بسازند براي تقديس كردن او تا براي من كهانت كند3
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اين رختهاي مقدس را براي برادرت هارون و پسرانش . سينه بند و ايفود و ردا و پيراهن مطَرز و عمامه و كمربند:  مي سازند اين است و رختهايي كه4
 .بسازند تا بجهت من كهانت كنند

 .  و ايشان طال و الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك را بگيرنند5

 .و قرمز و كتان نازك تابيده شده، از صنعت نساج ماهر بسازند و ايفود را از طال و الجورد و ارغوان 6
 . و دو كتفش را بر دو كناره اش بپيودند تا پيوسته شود7
 . و زُنّارايفود كه برآن است، از همان صنعت و از همان پارچه باشد، يعني از طال و الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابيده شده8
 . و نامهاي بني اسرائيل را بر آنها نقش كن و دو سنگ جزع بگير9
 . شش نام ايشان را بر يك سنگ و شش نام باقي ايشان را بر سنگ ديگر موافق تولد ايشان10
 . از صنعت نقاشِ سنگ مثل نقش خاتم نامهاي بني اسرائيل را بر هردو سنگ نقش نما و آنها را در طوقهاي طال نسب كن11
هاي ايفود بگذار تا سنگهاي يادگاري براي بني اسرائيل باشد، و هارون نامهاي ايشان را بر دو كتف خود، به حضور خداوند  و آن دو سنگ را بر كتف12

 .براي يادگاري بردارد
 . و دو طوق از طال بساز13
 .گذار و دو زنجير از طالي خالص بساز مثل طناب بهم پيچيده شده، و آن دو زنجير بهم پيچيده شده را در طوقها ب14
 . و سينه بند عدالت را از صنعت نساج ماهر، موافق كار ايفود بساز و آن را از طال و الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابيده شده بساز15
 . و مربع و دوال باشد، طولش يك وجب و عرضش يك وجب16
 اول عقيق احمر و ياقوت اصفر و زمرد باشد، و آن را ترصيع سنگها، يعني به  چهار رسته از سنگها مرصع كن كه رستة 17

  و رستة دوم بهرمان و ياقوت كبود و عقيق سفيد،  18

  و رستة سوم عين الحر و يشم و جمشت،19

 . و آنها در رسته هاي خود با طال نشانده شود.  چهارم زبر جد و جزع و يشب  و رستة20

 .شان، دوازده باشد، مثل نقش خاتم، و هر يك براي دوازده سبط موافق اسمش باشد و سنگها موافق نامهاي بني اسرائيل مطابق اسامي اي21
 . مثل طناب از طالي خالص بساز  و بر سينه بند، زنجيرهاي بهم پيچيده شده،22
 . و بر سينه بند، دو حلقه از طال بساز و آن دو حلقه را بر دو طرف سينه بند بگذار23
 .و حلقه اي كه بر سر سينه بند است بگذار و آن دو زنجير طال را بر آن د24
 . و دو سر ديگر آن دو زنجير را در آن دو طوق ببند و بر دو كتف ايفود بطرف پيش بگذار25
 . به كنار آن كه بطرف اندرون ايفود است، بگذار  و دو حلقة زرين بساز و آنها را بر دو سر سينه بند،26
 .  بر دو كتف ايفود از پايين بجانب پيش، در برابر پيوستگي آن، بر زبر زنار ايفود بگذار و دو حلقة ديگر زرين بساز و آنها را27

 . و سينه بند را به حلقه هايش بر حلقه هاي ايفود به نوارالجورد بندند تا باالي زنار ايفود باشد و تا سينه بند از ايفود جدا نشود28
 .دالت بر دل خود، وقتي كه به قدس داخل شود، به حضور خداوند بجهت يادگاري دائماً بردارد و هارون نامهاي بني اسرائيل را بر سينه بند ع29
 و اوريم و تُميم را در سينه بند عدالت بگذار تا بر دل هارون باشد، وقتي كه به حضور خداوند بيايد، و عدالت بني اسرائيل را بر دل خود بحضور 30

 .خداوند دائماً متحمل شود
 .ايفود را تماماً از الجورد بساز و رداي 31
 . و شكافي براي سر، در وسطش باشد، و حاشية گرداگرد شكافش از كار نساج مثل گريبان زره، تا دريده نشود32
 .        و در دامنش انارها بساز از الجورد و ارغوان و قرمز، گرداگرد دامنش، و زنگولهاي زرين درميان آنها به هر طرف33

 .رين و اناري و زنگولة زرين و اناري گرداگرد دامن ردا زنگولة ز34
 و در بر هارون باشد، هنگامي كه خدمت مي كند، تا آواز آنها شنيده شود، هنگامي كه در قدس بحضور خداوند داخل مي شود و هنگامي كه بيرون مي 35

 .    آيد تا نميرد

 .دوسييت براي يهوه نقش كن و تنكه اي از طالي خالص بساز و بر آن مثل نقش خاتم ق36
 . و آن را به نوار الجوردي ببند تا به عمامه باشد، بر پيشاني عمامه خواهد بود37
 و بر پيشاني هارون باشد تا هارون گناه موقوفاتي كه بني اسرائيل وقف مي نمايند، در همة هداياي مقدس ايشان متحمل شود و آن دائماً بر پيشاني او 38

 .داوند مقبول شوندباشد تا بحضور خ
 . و پيراهن كتان نازك را بباف و عمامه اي از كتان نازك بساز و كمربندي از صنعت طراز بساز39
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 . و براي پسران هارون پيراهنها بساز و بجهت ايشان كمربندها بساز و براي ايشان عمامه ها بساز بجهت عزت و زينت40
 .  آنها آراسته كن، و ايشان را مسح كن و ايشان را تخصيص و تقديس نما تا براي من كهانت كنند و برادرخود هارون و پسرانش را همراه او به41

  و زير جامه هاي كتان براي ستر عورت ايشان بساز كه از كمربند تا ران برسد،42

اين . ت نمايند، مبادا متحمل گناه شوند و بميرند و بر هارون و پسرانش باشد، هنگامي كه به خيمة اجتماع داخل شوند يا نزد مذبح آيند تا در قدس خدم43
 . براي وي و بعد از او براي ذريتش فريضه ابدي است
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 يك گوساله و دو قوچ بي عيب بگير،:  و اين است كاري كه بديشان مي كني، براي تقديس نمودن ايشان تا بجهت من كهانت كنند1

 .آنها را از آرد نرم گندم بساز. يقهاي فطير مسح شده به روغن و نان فطير و قرصهاي فطير سرشته به روغن و رق2
 . و آنها را در يك سبد بگذار و آنها را در سبد با گوساله و دو قوچ بگذران3
  خيمة اجتماع آورده، ايشان را به آنها غسل ده،  و هارون و پسرانش را نزد دروازة4

 . ايفود و ايفود و سينه بند آراسته كن و زنار ايفو را بر وي ببند و آن رختها را گرفته، هارون را به پيراهن و رداي5
  و عمامه را بر سرش بنه و افسر قدوسيت را بر عمامه بگذار،6

 . و روغن مسح را گرفته، بر سرش بريز و او را مسح كن7
 . و پسرانش را نزديك آورده، ايشان را به پيراهنها بپوشان8
پس هارون، و پسرانش .  ابدي خواهد بود رانش كمربندها ببند و عمامه ها را بر ايشان بگذار و كهانت براي ايشان فريضة و بر ايشان، يعني هارون و پس9

 .را تخصيص نما
 . هارون و پسرانش دستهاي خود را بر سر گوساله بگذارند  و گوساله را پيش خيمة اجتماع برسان،10
 .جتماع ذبح كن و گوساله را به حضور خداوند نزد در خيمة ا11
 .  و از خون گوساله گرفته، بر شاخهاي مذبح به انگشت خود بگذار، و باقي خون را بر بنيان مذبح بريز12

 . پيه را كه احشا را مي پوشاند، و سفيدي كه بر جگراست، و دو گُرده را با پيهي كه بر آنهاست، گرفته، بر مذبح بسوزان  و همة13
 .ست و سرگينش را بيرون از اردو به آتش بسوزان، زيرا قرباني گناه است اما گوشت گوساله را و پو14
 .  و يك قوچ بگير و هارون و پسرانش، دستهاي خود را بر سر قوچ بگذارند15

 . و قوچ را ذبح كرده، خويش را بگير و گرداگرد مذبح بپاش16
 .را بر قطعه ها و سرش بنه و قوچ را به قطعه هايش ببر، و احشا و پاچه هايش را بشوي، و آنها 17
 . و تمام قوچ را بر مذبح بسوزان، زيرا براي خداوند قرباني سوختني است، و عطر خوشبو، و قرباني آتشين براي خداوند است18
 . پس قوچ دوم را بگير و هارون و پسرانش دستهاي خود را بر سر قوچ بگذارند19
گوش راست هارون، و به نرمة گوش پسرانش، و به شست دست راست ايشان، و به شست پاي راست  و قوچ را ذبح كرده، از خونش بگير و به نرمة 20

 .ايشان، بگذار، و باقي خون را گرداگرد مذبح بپاش
 و از خوني كه بر مذبح است، و از روغن مسح گرفته، آن را بر هارون و رخت وي و بر پسرانش و رخت پسرانش با وي بپاش، تا او و رختش و 21
 .رانش و رخت پسرانش با وي تقديس شوندپس
 پس پيه قوچ را، و دنبه و پيهي كه احشا را مي پوشاند، و سفيدي جگر، و دو گُرده و پيهي كه بر آنهاست، و ساق راست را بگير، زيرا كه قوچ، قربانيِ 22

 .تخصيص است
  به حضور خداوند است، و يك گردة نان و يك قرص نان روغني، و يك رقيق از سبد نان فطير را كه23

 . جنبانيدني به حضور خداوند بجنبان  و اين همه را به دست هارون و به دست پسرانش بنه، و آنها را براي هدية24
 .است و آنها را از دست ايشان گرفته، براي قرباني سوختني بر مذبح بسوزان، تا براي خداوند عطر خوشبو باشد، زيرا كه اين قرباني آتشين خداوند 25
 .و آن حصة تو مي باشد.  و سينة قوچِ قربانيِ تخصيص را كه براي هارون است گرفته، آن را براي هدية جنبانيدني به حضور خداوند بجنبان26
 . جنبانيدني و ساق رفيعه را كه از قوچ قربانيِ تخصيصِ هارون و پسرانش جنبانيده، و برداشته شد، تقديس نماي  و سينة27
ن هارون و پسرانش از جانب بني اسرائيل به فريضة ابدي خواهد بود، زيراكه هدية رفيعه است و هدية رفيعه از جانب بني اسرائيل از قرباني  و آن از آ28

 .هاي سالمتي ايشان براي خداوند خواهد بود
 . و رخت مقدس هارون بعد از او، از آن پسرانش خواهد بود، تا در آنها مسح و تخصيص شوند29
 .از پسرانش و به خيمة اجتماع داخل شده، خدمت قدس را مي كند، آنها را بپوشد. فت روز، آن كاهن كه جانشين او مي باشد ه30
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 . و قوچ قرباني تخصيص را گرفته، گوشتش را در قدس آب پز كن31
 . و هارون و پسرانش گوشت قوچ را با ناني كه در سبد است، به در خيمة اجتماع بخورند32
 .اني كه براي تخصيص و تقديس خود بدين چيزها كفاره كرده شدند، آنها را بخورند، ليكن شخص اجنبي نخورد زيرا كه مقدس است و آن33
 . تخصيص و از نان، تا صبح باقي ماند، آن باقي را به آتش بسوزان، و آن را نخورند، زيرا كه مقدس است  و اگر چيزي  از گوشت هدية34
 . پسرانش عل نما، موافق آنچه به تو امر فرموده ام، هفت روز ايشان را تخصيص نما همچنان به هارون و35
 . و گوسالة قرباني گناه را هر روز بجهت كفاره ذبح كن36
 .  و مذبح را طاهر ساز به كفاره اي كه بر آن مي كني، و آن را مسح كن تا مقدس شود37

 .هركه مذبح را لمس كند، مقدس باشد. ز، و مذبح، قدس اقداس خواهد بود هفت روز براي مذبح كفاره كن، و آن را مقدس سا38
 هر روز پيوسته. دو برة يكساله:  و اين است قرباني هايي كه بر مذبح بايد گذرانيد39

 . يك بره را در صبح ذبح كن، و برة ديگر را در عصر ذبح نما40
 . بيده، و براي هدية ريختني، يك ربع هين شراب براي هر بره خواهد بود و ده يك از آرد نرم سرشته شده با يك ربع هين روغن كو41

 . و برة ديگر را در عصر ذبح كن و براي آن موافق هدية صبح و موافق هدية ريختني آن بگذران، تا عطر خوشبو و قرباني آتشين براي خداوند باشد42
 اجتماع خواهد بود، به حضور خداوند، در جايي كه با شما مالقات مي كنم تا آنجا به تو  اين قرباني سوختني دائمي، در نسلهاي شما نزد دروازة خيمة43

 . سخن گويم

 . و در آنجا با بني اسرائيل مالقات مي كنم، تا از جالل من مقدس شود44
 . و خيمة اجتماع و مذبح را مقدس مي كنم، و هارون و پسرانش را تقديس مي كنم تا براي من كهانت كنند45
 . و درميان بني اسرائيل ساكن شده، خداي ايشان مي باشم46
من يهوه خداي ايشان .  و خواهند دانست كه من يهوه، خداي ايشان هستم، كه ايشان را از زمين مصر بيرون آورده ام، تا درميان ايشان ساكن شوم47

 . هستم
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 . آن را از چوب شطيم بساز.  و مذبحي براي سوزانيدن بخور بساز1

 . و شاخهايش از خودش باشد  طولش ذارعي باشد، و عرضش ذارعي، يعني مربع باشد، و بلندي اش دو ذارع،2
 .سطحش و جانبهايش به هر طرف و شاخهايش را و تاجي از طال گرداگردش بساز.  و آن را به طالي خالص بپوشان3
 . تا آن را بدانها بردارند و آنها خانه ها باشد براي عصاها،. دو طرفش، آنها را بساز زرين برايش در زير تاجش بساز، بر دو گوشه اش، بر هر   و دو حلقة4
 . و عصاها را از چوب شطيم بساز و آنها را به طال بپوشان5
 . بگذار در مقابل كرسي رحمت كه بر زبر شهادت است، در جايي كه با تو مالقات مي كنم،   و آن را پيش حجابي كه روبروي تابوت شهادت است،6

 . آن را بسوزاند  و هر بامداد هارون بخور معطر بر روي آن بسوزاند، وقتي كه چراغها را مي آرايد،7
 .  و در عصر چون هارون چراغها را روشن مي كند، آن را بسوزاند تا بخور دائمي به حضور خداوند در نسلهاي شما باشد8

 . مگذرانيد، و هدية ريختني بر آن مريزيد هيچ بخور غريب و قرباني سوختني و هديه اي بر آن9
 به خون قرباني گناه كه براي كفاره است، سالي يك مرتبه بر آن كفاره كند در نسلهاي شما، زيرا كه   و هارون سالي يك مرتبه بر شاخهايش كفاره كند،10

  .آن براي خداوند قدس اقداس است
 :    و خداوند به موسي خطاب كرده، گفت11

 هنگامي كه ايشان را مي  كه شمارة بني اسرائيل را بر حسب شمرده شدگان ايشان مي گيري، آنگاه هركس فدية جان خود را به خداوند دهد، وقتي 12
 .شماري، مبادا درحين شمردن ايشان، وبايي در ايشان حادث شود

 و اين نيم مثقال هدية خداوند  قدس، كه يك مثقال بيست قيراط است، هركه به سوي شمرده شدگان مي گذرد، اين را بدهد، يعني نيم مثقال موافق مثقال 13
 .است

 . هدية خداوند را بدهد  هركس از بيست ساله و باالتر كه بسوي شمرده شدگان بگذرد،14
 .د دولتمند از نيم مثقال زياده ندهد، و فقير كمتر ندهد، هنگامي كه هديه اي براي كفارة جانهاي خود به خداوند مي دهن15
 و نقد كفاره را از بني اسرائيل گرفته، آن را براي خدمت خيمة اجتماع بده، تا براي بني اسرائيل يادگاري به حضور خداوند باشد، و بجهت جانهاي ايشان 16

 . كفاره كند

 :    و خداوند به موسي خطاب كرده، گفت17

64



 . ا درميان خيمة اجتماع و مذبح بگذار، و آب در آن بريز حوضي نيز براي شستن از برنج بساز، و پايه اش از برنج و آن ر18

 .    و هارون و پسرانش دست و پاي خود را از آن بشويند19

و وقتي كه براي خدمت كردن و سوزانيدن قرباني هاي آتشين بجهت خداوند به .  هنگامي كه به خيمة اجتماع داخل شوند، به آب بشويند، مبادا بميرند20
 د،مذبح نزديك آين

 .و اين براي ايشان، يعني براي او و ذريتش، نسالً بعد نسل فريضة ابدي باشد.  آنگاه دست و پاي خود را بشويند، مبادا بميرند21
 :   و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت22

قال، و از قصب الذريره، دويست و پنجاه  و تو عطريات خالص بگير، از مر چكيده پانصد مثقال، و از دارچيني معطر، نصف آن، دويست و پنجاه مث23
 .مثقال

 . و از سليخه پانصد مثقال موافق مثقال قدس، و از روغن زيتون يك هين24
 . و از آنها روغن مسح مقدس بساز، عطري كه از صنعت عطار ساخته شود، تا روغن مسح مقدس باشد25
 . اجتماع و تابوت شهادت را بدان مسح كن  و خيمة26
  با تمامي اسبابش، و چراغدان را با اسبابش، و مذبح بخور را، و خوان27

 . و مذبح قرباني سوختني را با همة اسبابش، و حوض را با پايه اش28
 .هركه آنها را لمس نمايد مقدس باشد.  و آنها را تقديس نما، تا قدس اقداس باشد29
 .براي من كهانت كنند تا   و هارون و پسرانش را مسح نموده، ايشان را تقديس نما،30
 . اين است روغن مسح مقدس براي من در نسلهاي شما:  و بني اسرائيل را خطاب كرده، بگو31

 .  و بر بدن انسان ريخته نشود، و مثل آن موافق تركيبش مسازيد، زيرا كه مقدس است و نزد شما مقدس خواهد بود32

 . شخصي بيگانه بمالد، از قوم خود منقطع شود هركه مثل آن تركيب نمايد، و هركه چيزي از آن بر33
 .عطريات بگير، يعني ميعه و اظفار و قنّه و از اين عطريات با ندرساف حصه ها مساوي باشد«:  و خداوند به موسي گفت34
 . و از اينها بخور بساز، عطري از صنعت عطار نمكين و مصفي و مقدس35
 . جايي كه با تو مالقات مي كنم بگذار، و نزد شما قدس اقداس باشد ش شهادت در خيمة اجتماع ، و قدري از آن را نرم بكوب، و آن را پي36
 . و موافق تركيب اين كه بخور مي سازي ديگري براي خود مسازيد، نزد تو   براي خداوند مقدس باشد37
 .  از قوم خود منقطع شود  هركه مثل آن را براي بوييدن بسازد،38
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 :وسي را خطاب كرده، گفت و خداوند م1
 . آگاه باش بصَلْتيل بن اوري بن ور را از سرط يهودا به نام خوانده ام2
  و او را به روح خدا پرساخته ام، و به حكمت و فهم و معرفت و هر هنري،3

 . براي اختراع مخْتَرعات، تا در طال و نقره و برنج كار كند4
 .ودگري چوب، تا در هر صنعتي اشتغال نمايد و براي تراشيدن سنگ و ترصيع آن و در5
 . و اينك من، اُهولياب بن اخيسامك را از سبط دان، انباز او ساخته ام، و در دل همة دانا دالن حكمت بخشيده ام، تا آنچه را به تو امر فرموده ام، بسازند6
 يمه، خيمة اجتماع و تابوت شهادت و كرسي رحمت كه بر آن است، و تمامي اسباب خ7

  اسبابش و مذبح بخور،  و خوان و اسبابش، و چراغدان طاهر و همة8

  و مذبح قرباني سوختني و همة اسبابش، و حوض وپايه اش،9

  و لباس پسرانش بجهت كهانت،   و لباس خدمت و لباس مقدس براي هارون كاهن،10

 .ام، بسازند و روغن مسح و بخور معطر بجهت قدس، موافق آنچه به تو امر فرموده 11
 : و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت12
زيرا كه اين درميان من و شما در نسلهاي شما آيتي خواهد بود تا بدانيد كه من . البته سبت هاي مرا نگاه داريد:  و تو بني اسرائيل را مخاطب ساخته، بگو13

 .   يهوه هستم كه شما را تقديس مي كنم

 هر آينه كشته شود، و هركه در آن كار كند، آن شخص از ميان قوم  يد، زيرا كه براي شما مقدس است، هركه آن را بي حرمت كند، پس سبت را نگاه دار14
 . خود منقطع شود

 .هركه در روز سبت كار كند، هر آينه كشته شود.  شش روز كاركرده شود، و در روز هفتم سبت آرام و مقدس خداوند است15
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 .سرائيل سبت را نگاه بدارند، نسالً بعد نسل سبت را به عهد ابدي مرعي دارند پس بني ا16
 . اين درميان من و بني اسرائيل آيتي ابدي است، زيراكه در شش روز، خداوند آسمان و زمين را ساخت و در روز هفتمين آرام فرموده، استراحت يافت17
 .يان برد، دو لوح شهادت، يعني دو لوح سنگ مرقوم به انگشت خدا را به وي داد و چون گفتگو را با موسي در كوه سينا بپا18
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برخيز و براي ما خدايان بساز كه پيش روي ما : زد هارون جمع شده، وي را گفتند و چون قوم ديدند كه موسي در فرود آمدن از كوه تأخير نمود، قوم ن1
 . ين مصر بيرون آورد، نمي دانيم او را چه شده است موسي، كه ما را از زم بخرامند، زيرا اين مرد،

 .گوشواره هاي طال را كه درگوش زنان و پسران و دختران شماست، بيرون كرده، نزد من بياوريد:  هارون بديشان گفت2
 . پس تمامي قوم گوشواره هاي زرين را كه در گوشهاي ايشان بود بيرون كرده، نزد هارون آوردند3
اي اسرائيل اين خدايان تو مي باشند، كه تو را :  دست ايشان گرفته، آن را با قلم نقش كرد، و از آن گوسالة ريخته شده ساخت، و ايشان گفتند و آنها را از4

 .از زمين مصر بيرون آوردند
 .فردا عيد يهوه مي باشد:  گفت  و چون هارون اين را بديد، مذبحي پيش آن بنا كرد و هارون ندا در داده،5
 .و بامدادان برخاسته، قرباني هاي سوختني گذرانيدند، و هداياي سالمتي آوردند، و قوم براي خوردن و نوشيدن نشستند، و بجهت لعب بر پا شدند 6
 .روانه شده، بزير برو، زيرا كه اين قوم تو كه از زمين مصر بيرون آورده اي، فاسد شده اند«:  و خداوند به موسي گفت7
ن طريقي كه بديشان امر فرموده ام، انحراف ورزيده، گوسالة ريخته شده براي خويشتن ساخته اند، و نزد آن سجده كرده، و قرباني  و به زودي از آ8

 .گذرانيده، مي گويند كه اي اسرائيل اين خدايان تو مي باشند كه تو را از زمين مصر بيرون آورده اند
 .اينك قوم گردنكش مي باشنداين قوم را ديده ام و :  و خداوند به موسي گفت9
 . و اكنون مرا بگذار تا خشم من بر ايشان مشتعل شده، ايشان را هالك كنم و تو را قوم عظيم خواهم ساخت10
اي خداوند چرا خشم تو بر قوم خود كه با قوت عظيم و دست زورآور از زمين مصر بيرون آورده «:  پس موسي نزد يهوه، خداي خود تضرع كرده، گفت11
 ي، مشتعل شده است؟ا

 چرا مصريان اين سخن گويند كه ايشان را در كوهها بكشد، و از روي زمين تلف كند؟ پس از شدت خشم خود برگرد، و از اين قصد بديِ قوم خويش 12
 .      رجوع فرما

شان گفتي كه ذريت شما را مثل ستارگان آسمان كثير  بندگان خود ابراهيم و اسحاق و اسرائيل را بياد آور كه براي ايشان به ذات خود قسم خورده، بدي13
 . تا آن را متصرف شوند تا ابداآلباد گردانم، و تمامي اين زمين را كه دربارة آن سخن گفته ام به ذريت شما بخشم،

 . پس خداوند از آن بدي كه گفته بود كه به قوم خود برساند، رجوع فرمود14
 .ر آمد، و دو لوح شهادت به دست وي بود، و لوحها به هر دو طرف نوشته بود، بدين طرف و بدان طرف مرقوم بود آنگاه موسي برگشته، از كوه به زي15
 . و لوح ها صنعت خدا بود، و نوشته، نوشتة خدا بود، منقوش بر لوح ها16
 .  در اردو صداي جنگ است:  و چون يوشع آواز قوم را كه مي خروشيدند شنيد، به موسي گفت17

 .صداي خروش ظفر نيست، و صداي خروش شكست نيست، بلكه آواز مغَنّيان را من مي شنوم: ت گف18
 و واقع شد كه چون نزديك به اردو رسد، و گوساله و رقص كنندگان را ديد، خشم موسي مشتعل شد، و لوحها را از دست خود افكنده، آنها را زير كوه 19

 .شكست
 . و آن را خرد كرده، نرم ساخت، و بر روي آب پاشيده، بني اسرائيل را نوشانيد رفته، به آتش سوزانيد، و گوساله اي را كه ساخته بودند گ20
 اين قوم به تو چه كرده بودند كه گناه عظيمي بر ايشان آوردي؟:  و موسي به هارون گفت21

 .باشندخشم آقايم افروخته نشود، تو اين قوم را مي شناسي كه مايل به بدي مي :  هارون گفت22
 براي ما خدايان بساز كه پيش روي ما بخرامند، زيرا كه اين مرد، موسي كه ما را از زمين مصر بيرون آورده است، نمي دانيم او را چه   و به من گفتند،23

 .شده
 .يرون آمد بديشان گفتم هركه را طال باشد آن را بيرون كند، پس به من دادند، و آن را در آتش انداختم و اين گوساله ب24
 آنگاه 26 زيرا كه هارون ايشان را براي رسوايي ايشان درميان دشمنان ايشان بي لگام ساخته بود،          و چون موسي قوم را ديد كه بي لگام شده اند،25

 .پس جميع بني الوي نزد وي جمع شدند. هركه به طرف خداوند باشد، نزد من آيد:  گفت موسي به دروازة اردو ايستاده،
هركس شمشير خود را بر ران خويش بگذارد، و از دروازه تا دروازة اردو آمد و رفت كند، و : يهوه، خداي اسرائيل، چنين مي گويد:  او بديشان گفت27

 . خود را بكشد هركس برادر خود و دوست خويش و همساية
 .م افتادندو در آن روز قريب سه هزار نفر از قو.  و بني الوي موافق سخن موسي كردند28
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  .امروز خويشتن را براي خداوند تخصيص نماييد حتي هركس به پسر خود و به برادرخويش؛ تا امروز شما را بركت دهد:  و موسي گفت29

 .اكنون نزد خداوند باال مي روم، شايد گناه شما را كفاره كنم. شما گناهي عظيم كرده ايد:  و بامدادان واقع شد كه موسي به قوم گفت30
 .آه، اين قوم گناهي عظيم كرده، و خدايان طال براي خويشتن ساخته اند:  پس موسي به حضور خداوند برگشت و گفت31
 . اآلن هرگاه گناه ايشان را مي آمرزي و اگر نه مرا از دفترت كه نوشته اي، محو ساز32
 .هركه گناه كرده است، او را از دفتر خود محو سازم:  خداوند به موسي گفت33
 گناه ايشان را از   و اكنون برو و اين قوم را بدانجايي كه به تو گفته ام، راهنمايي كن، اينك فرشتة من پيش روي تو خواهد خراميد، ليكن در يوم تفقد من،34

 .ايشان بازخواست خواهم كرد
 . و خداوند قوم را مبتال ساخت زيرا گوساله اي را كه هارون ساخته بود، ساخته بودند35

 
33 

روانه شده، از اينجا كوچ كن، تو و اين قوم كه از زمين مصر برآورده اي، بدان زميني كه براي ابراهيم، اسحاق و يعقوب قسم :  و خداوند به موسي گفت1
 .خورده، گفته ام آن را به ذريت تو عطا خواهم كرد

 ن و حويان و يبوسيان را بيرون خواهم كرد  و فرشته اي پيش روي تو مي فرستم، و كنعانيان و اَموريان و حتيان و فرزيا2

 . به زميني كه به شير و شهد جاري است ؛ زيرا كه درميان شما نمي آيم، چونكه قوم گردن كش هستي، مبادا تو را در بين راه هالك سازم3
 . و چون قوم اين سخنان بد را شنيدند، ماتم گرفتند، و هيچكس زيور خود را بر خود ننهاد4
پس اكنون زيور خود . شما قوم گردن كش هستيد؛ اگر لحظه اي  در ميان تو آيم، همانا تو را هالك سازم: بني اسرائيل را بگو«: د به موسي گفت و خداون5

 .را از خود بيرون كن تا بدانم با تو چه كنم
 . پس بني اسرائيل   زيورهاي خود را از جبل حوريب از خود بيرون كردند6
 به خيمة  و واقع شد كه هركه طالب يهوه مي بود،. ناميد» خيمة اجتماع«د را برداشته، آن را بيرون لشكرگاه، دور از اردو زد، و آن را  و موسي خيمة خو7

 .اجتماع كه خارج لشكرگاه بود، بيرون مي رفت
يستاد، و در عقب موسي مي نگريست تا داخل  و هنگامي كه موسي به سوي خيمه بيرون مي رفت، تمامي قوم برخاسته، هريكي به در خيمة خود مي ا8

 .خيمه مي شد
 . و چون موسي به خيمه داخل مي شد، ستون ابر نازل شده، به در خيمه مي ايستاد، و خدا با موسي سخن مي گفت9
 .ي كرد هركس به در خيمة خود سجده م  و چون تمامي قوم، ستون ابر را بر در خيمه ايستاده مي ديدند، همة قوم برخاسته،10
اما خادم او يوشع بن نون جوان، از . پس به اردو بر مي گشت.  و خداوند با موسي روبرو سخن مي گفت، مثل شخصي كه با دوست خود سخن مي گويد11

 .ميان خيمه بيرون نمي آمد
و تو گفته اي، تو را به نام مي .  من كه مي فرستيو تو مرا خبر نمي دهي كه همراه. اين قوم را ببر: اينك تو به من مي گويي:  و موسي به خداوند گفت12

 . شناسم، و ايضاً در حضور من فيض يافته اي

 و در حضور تو فيض يابم، و مالحظه بفرما كه اين طايفه، قوم   اآلن اگر في الحقيقه منظور نظر تو شده ام، طريق خود را به من بياموز تا تو را بشناسم،13
 .تو مي باشند

 .من خواهد آمد و تو را آرامي خواهم بخشيدروي :  گفت14
 .هرگاه روي تو نيايد، ما را از اينجا مبر:  به وي عرض كرد15
.  زيرا به چه چيز معلوم مي شود كه من و قوم تو منظور نظر تو شده ايم؟ آيا نه از آمدن تو با ما؟ پس من و قوم تو از جميع قومهايي كه بر روي زمينند16

 .ممتاز خواهيم شد
 .اين كار نيز كه گفته اي خواهم كرد، زيرا كه در نظر من فيض يافته اي و تو را بنام مي شناسم:  خداوند به موسي گفت17
 .مستدعي آنكه جالل خود را به من بنمايي:  عرض كرد18
 مي كنم بر هركه رئوف هستم و رحمت خواهم من تمامي احسان خود را پيش روي تو مي گذرانم و نام يهوه را پيش روي تو ندا مي كنم، و رأفت:  گفت19

 .كرد بر هر كه رحيم هستم
 .روي مرا نمي تواني ديد، زيرا انسان نمي تواند مرا ببيند و زنده بماند:  و گفت20
 .پس بر صخره بايست. اينك مقامي نزد من است:  و خداوند گفت21
 .ره مي گذارم، و تو را به دست خود خواهم پوشانيد تا عبور كنم و واقع مي شود كه چون جالل من مي گذرد، تو را در شكاف صخ22
 .  پس دست خود را خواهم برداشت تا قفاي مرا ببيني، اما روي من ديده نمي شود23
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 .واهم نوشتدو لوح سنگي مثل اولين براي خود بتراش و سخناني را كه بر لوح هاي اول بود و شكستي بر اين لوح ها خ:  و خداوند به موسي گفت1
 . و بامدادان حاضر شو و صبحگاهان به كوه سينا باال بيا، و در آنجا نزد من بر قله كوه بايست2
 .  و هيچكس را تو باال نيايد، و هيچكس نيز در تمامي كوه، ديده نشود، و گله و رمه نيز به طرف اين كوه چرا نكند3

 برخاسته، به كوه سينا باال آمد، چنانكه خداوند او را امر فرموده بود، و دو لوح سنگي را به دست  پس موسي دو لوح سنگي مثل اولين تراشيد و بامدادان4
 .خود برداشته

 . و خداوند در ابر نازل شده، در آنجا با وي بايستاد، و به نام خداوند ندا در داد5
  رئوف و دير خشم و كثير احسان و رفا؛  خداي رحيم و يهوه، يهوه،  و خداوند پيش روي وي عبور كرده، ندا در داد كه 6

 نگاه دارندة رحمت براي هزاران، و آمرزندة خطا و عصيان و گناه؛ لكن گناه را هرگز بي سزا نخواهد گذاشت، بلكه خطاياي پردان را بر پسران و پسران 7
 .پسران ايشان تا پشت سوم و چهارم خواهد گرفت

 .ه كرد و موسي به زودي رو به زمين نهاده، سجد8
اي خداوند اگر في الحقيقه منظور نظر تو شده ام، مستدعي آنكه خداوند درميان ما بيايد، زيرا كه اين قوم گردن كش مي باشند، پس خطا و گناه :  و گفت9

 .ما را بيامرز و ما را ميراث خود بساز
تمامي جهان و در جميع امتها كرده نشده باشد، و تمامي اين قوم كه تو اينك عهدي مي بندم و درنظر تمامي قوم تو كارهاي عجيب مي كنم، كه در :  گفت10

 .درميان ايشان هستي، كار خداوند را خواهند ديد، زيرا كه اين كاري كه با تو خواهم كرد، هولناك است
 .ان و فرزيان و حويان و يبوسيان را خواهم رانداينك من از پيش روي تو اموريان و كنعانيان و حتي.  آنچه را من امروز به تو امر مي فرمايم، نگاه دار11
 . با حذر باش كه با ساكنان آن زمين كه تو بدانجا مي روي، عهد نبندي، مبادا درميان شما دامي باشد12
 . بلكه مذبحهاي ايشان را منهدم سازيد، و بتهاي ايشان را بشكنيد و اشيريم ايشان را قطع نماييد13
 .دت منما، زيرا يهوه كه نام او غيور است، خداي غيوراست زنهار خداي غير را عبا14
 زنهار با ساكنان آن زمين عهد مبند، و االّ از عقب خدايان ايشان زنا مي كنند، و نزد خدايان ايشان قرباني مي گذرانند، و تو را دعوت مي نمايند و از 15

 .قرباني هاي ايشان مي خوري
د مي گيري، و چون دختران ايشان از عقب خدايان خود زنا كنند، آنگاه پسران شما را در پيروي خدايان خود  و از دختران ايشان براي پسران خو16

 .مرتكب زنا خواهند نمود
 . خدايان ريخته شده براي خويشتن مساز17
 .، زيراكه در ماه ابيب از مصر بيرون آمدي عيد فطير را نگاه دار، و هفت روز نان فطير چنانكه تو را امر فرمودم، در وقت معين در ماه اَبيب بخور18
  هركه رحم را گشايد، از آن من است و هر نخست زادة ذكور از مواشي تو، چه از گاو چه از گوسفند؛19

به حضور من و هيچكس . و هر نخست زاده اي از پسرانت را فديه بده.  و براي نخست زادة االغ، بره اي فديه بده، و اگر فديه ندهي، گردنش را بشكن20
 .تهي دست حاضر نشود

 .در وقت شيار و در حصاد، سبت را نگاه دار.  شش روز مشغول باش، و روز هفتمين، سبت را نگاه دار21
 . و عيد هفته ها را نگاه دار، يعني عيد نوبر حصاد گندم و عيد جمع در تحويل سال22
 .خداي اسرائيل، حاضر شوند سالي سه مرتبه همة ذكورانت به حضور خداوند يهوه، 23
و هنگامي كه در هر سال سه مرتبه مي آيي تا به حضور يهوه، خداي .  زيرا كه امتها را از پيش روي تو خواهم راند، و حدود تو را وسيع خواهم گردانيد24

 .خود حاضر شوي، هيچكس زمين تو را طمع نخواهد كرد
 .ي عيد فصَح تا صبح نماند خون قرباني مرا با خميرمايه مگذران، و قربان25
 .و بزغاله را در شير مادرش مپز.  نخستين نوبر زمين خود را به خانة يهوه، خداي خود، بياور26
 .اين سخنان را تو بنويس، زيراكه به حسب اين سخنان، عهد با تو و با اسرائيل بسته ام«:  و خداوند به موسي گفت27
 .د بوده، نان نخورد و آب ننوشيد و او سخنان عهد، يعني ده كالم را بر لوحها نوشت و چهل روز و چهل شب آنجا نزد خداون28
 و چون موسي از كوه سينا بزير مي آمد، و دو لوح سنگي در دست موسي بود، هنگامي كه از كوه بزير مي آمد، واقع شد كه موسي ندانست كه به سبب 29

 . گفتگوي با او پوست چهرة وي مي درخشيد

 . پس ترسيدند كه نزديك او بيايند. ارون و جميع بني اسرائيل موسي را ديدند كه اينك پوست چهره او مي درخشد اما ه30

 . و موسي ايشان را خواند، و هارون و همة سرداران جماعت نزد او برگشتند، و موسي بديشان سخن گفت31
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 .وه سينا بدو گفته بود، بديشان امر فرمود و بعد از آن همة بني اسرائيل نزديك آمدند، و آنچه خداوند در ك32
 . و چون موسي از سخن گفتن با ايشان فارغ شد، نقابي بر روي خود كشيد33
 آنچه به وي امر شده بود،  پس بيرون آمده،. نقاب را برمي داشت تا بيرون آمدن او.  و چون موسي به حضور خداوند داخل مي شد كه با وي گفتگو كند34

 .ل مي گفتبه بني اسرائي
 تا وقتي كه براي گفتگوي او مي  پس موسي نقاب را به روي خود باز مي كشيد،.  و بني اسرائيل روي موسي را مي ديدند كه پوست چهرة او مي درخشد35

 .رفت
 

35 

 : را بكنياين است سخناني كه خداوند امر فرموده است كه آنها: سرائيل را جمع كرد، بديشان گفت و موسي تمام جماعت بني ا1
  شش روز كار كرده شود، و در روز هفتمين، سبت آراميِ مقدس خداوند براي شماست؛ هركه در آن كاري كند، كشته شود، 2

  . در روز سبت آتش در همة مسكنهاي خود ميفروزيد3

 :گفته استاين است امري كه خداوند فرموده، و :  و موسي تمامي جماعت بني اسرائيل را خطاب كرده، گفت4
 هركه از دل راغب است، هدية خداوند را از طال و نقره و برنج بياورد،.  از خودتان هديه اي براي خداوند بگيريد5

   و از الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك و پشم بز،6
  و پوست قوچ سرخ شده و پوست خز و چوب شطيم،7

 و براي بخور معطر، و روغن براي روشنايي، و عطريات براي روغن مسح 8

 . و سنگهاي جزع و سنگهاي ترصيع براي ايفود و سينه بند9
 .  و همة دانادالن از شما بيايند و آنچه را خداوند امر فرموده است، بسازند10

  مسكن و خيمه اش و پوشش آن و تكمه هايش و تخته هايش و پشت بندهايش و ستونهايش و پايه هايش،11

 و كرسي رحمت و حجاب ستر،   و تابوت و عصاهايش 12

  و خوان و عصاهايش و كل اسبابش و نان تَقْدمه،13

  و چراغدان براي روشنايي و اسبابش و چراغهايش و روغن براي روشنايي،14

  و مذبح بخور و عصاهايش و روغن مسح و بخور معطر، پردة دروازه براي درگاه مسكن،15

 ين آن، و عصاهايش و كل اسبابش و حوض و پايه اش، و مذبح قرباني سوختني و شبكة برنج16

   و پرده هاي صحن و ستونهايش و پايه هاي آنها و پردة دروازة صحن،17
  و ميخهاي مسكن و ميخهاي صحن و طنابهاي آنها،18

 ». و رختهاي بافته شده براي خدمت قدس، يعني رخت مقدس هارون كاهن، و رختهاي پسرانش را تا كهانت نمايند19
 .  پس تمامي جماعت بني اسرائيل ازحضور موسي بيرون شدند20

 و هركه دلش او را ترغيب كرد، و هركه روحش او را با اراده گردانيد، آمدند و هدية خداوند را براي كار خيمة اجتماع، و براي تمام خدمتش و براي 21
 .   رختهاي مقدس آوردند

ود، و حلقه هاي بيني و گوشواره ها و انگشتريها و گردن بندها و هر قسم آالت طال آوردند، و هركه هدية طال  مردان و زنان آمدند، هركه از دل راغب ب22
 . براي خداوند گذرانيده بود

 . و هركسي كه الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك و پشم بز و پوست قوچ سرخ شده و پوست خز نزد او يافت شد، آنها را آورد23
 .  خداوند را آورد، و هركه چوب شطيم براي هر كار خدمت نزد او يافت شد، آن را آورد  نقره و برنج بياورد، هدية ت هدية هركه خواس24

 .  آوردند  و همة زنان دانادل به دستهاي خود مي ريشتند، و رشته شده را از الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك،25

 . پشم بز مي رشتند مايل بود، و همة زناني كه دل ايشان به حكمت 26
 .  و سروران، سنگهاي جزع و سنگهاي ترصيع براي ايفود و سينه بند آوردند27

 . و عطريات و روغن براي روشنايي و براي مسح و براي بخور معطر28
امر فرموده بود كه به وسيلة موسي ساخته  و همة مردان و زنان بني اسرائيل كه دل ايشان، ايشان را راغب ساخت كه چيزي براي هر كاري كه خداوند 29

 . دل آوردند شود، براي خداوند به ارادة
 آگاه باشيد كه خداوند بصَلئيل بن اوري بن حور را از سبط يهودا به نام دعوت كرده است،:  و موسي بني اسرائيل را گفت30

  و او را به روح خدا از حكمت و فطانت و علم و هر هنري پر ساخته،31
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 و براي اختراع  مختراعات و براي كار كردن در طال و نقره و برنج، 32

 . و براي تراشيدن و مرصع ساختن سنگها، و براي درودگري چوب تا هر صنعت هنري را بكند33
  و در دل او  تعليم دادن را القا نمود، و همچنين اُهولياب بن اخيسامك را از سبط دان،34

 و در هر كار نساج تا صانع هر  ر ساخت، براي هر عمل نقاش و نساج ماهر و طراز و الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك، و ايشان را به حكمت دلي پ35
 . صنعتي و مخترع  مخترعات بشوند

 
36 

، ماهر باشند، موافق آنچه  تا براي كردن هر صنعت خدمت قدس  دانا دالني كه خداوند حكمت و فطانت بديشان داده است، و بصلئيل و اهولياب و همة 1
 . كار بكنند خداوند امر فرموده است،

 پس موسي، بصلئيل و اهولياب و همة دانادالني كه خداوند در دل ايشان حكمت داده بود، و آن را در دل ايشان، ايشان را راغب ساخته بود كه براي 2
 .كردن كار نزديك بيايند، دعوت كرد

ائيل براي بجا آوردن كار خدمت قدس آورده بودند، از حضور موسي برداشتند، و هر بامداد هداياي تبرعي ديگر نزد وي  و همة هدايايي را كه بني اسر3
 .مي آورند

 . و همة داناياني كه هرگونه كار قدس را مي ساختند، هر يك از كار خود كه در آن مشغول مي بود، آمدند4
 .چه الزم است براي عمل آن كاري كه خداوند فرموده است كه ساخته شود، مي آورندقوم زياده از آن:  و موسي را عرض كرده، گفتند5
 .پس قوم از آوردن باز داشته شدند. مردان و زنان هيچ كاري ديگر براي هداياي قدس نكنند« و موسي فرمود تا در اردو ندا كرده، گويند كه 6
 . كافي، بلكه زياده بود  و اسباب براي انجام تمام كار،7
 پس همة دانا دالني كه در كار اشتغال داشتند، ده پردة مسكن را ساختند، از كتان نازك تابيده شده و الجورد و ارغوان و قرمز، و آنها را با كروبيان از 8

 .صنعت نساج ماهر ترتيب دادند
 .همة پرده ها را يك اندازه بود.  و عرض هر پرده چهار ذراع  طول هر پرده بيست و هشت ذراع،9
  و پنج پرده را با يكديگر بپيوست، و پنج پرده را با يكديگر بپيوست،10

 .   و بر لب يك پرده در كنار پيوستگي اش مادگيهاي الجورد ساخت، و همچنين در لب پردة بيروني در پيوستگي دوم ساخت11

 .  پنجاه مادگي ساخت و مادگيها مقابل يكديگر بود و در يك پرده، پنجاه مادگي ساخت، و در كنار پرده اي كه در پيوستگي دومين بود،12

 . تا مسكن يك باشد  و پنجاه تكمه زرين ساخت، و پرده ها را به تكمه ها با يكديگر بپيوست،13
 . و پرده ها از پشم بز ساخت بجهت خيمه اي كه باالي مسكن بود، آنها را پانزده پرده ساخت14
 .ه چهار ذراع، و يازده پرده را يك اندازه بود طول هر پرده سي ذراع، و عرض هر پرد15
 . و پنج پرده را جدا پيوست، و شش پرده را جدا16
 . و پنجاه مادگي بركنار پرده اي كه در پيوستگي بيروني بود ساخت، و پنجاه مادگي در كنار پردة در پيوستگي دوم17
 . و پنجاه تكمة برنجي براي پيوستن خيمه بساخت تا يك باشد18
 .و پوششي از پوست قوچ سرخ شده براي خيمه ساخت، و پوششي بر زبر آن از پوست خز 19
 . و تختهاي قايم از چوب شطيم براي مسكن ساخت20
 . طول هر تخته ده ذراع، و عرض هر تخته يك ذراع و نيم21
  هر تخته را دو زبانه بود مقرون يكديگر، و بدين تركيب همة تخته هاي مسكن را ساخت،22

 و تخته هاي مسكن را ساخت، بيست تخته به جانب جنوب به طرف يماني، 23

 . و چهل پاية نقره زير بيست تخته ساخت، يعني دو پاية زير تخته اي براي دو زبانه اش، و دو پايه زير تختة ديگر براي دو زبانه اش24
 . و براي جانب ديگر مسكن به طرف شمال، بيست تخته ساخت25
 . رة آنها را يعني دو پاية زير يك تخته اي و دو پاية زير تختة ديگر و چهل پاية نق26

 .  و براي مؤخر مسكن به طرف مغرب، شش تخته ساخت27

 . و دو تخته براي گوشه هاي مسكن در هر دو جانبش ساخت28
 .در هر دو گوشه كردو همچنين براي هر دو .  و از زير با يكديگر پيوسته شد، و تا سر آن با هم در يك حلقه تمام شد29
 . پس هشت تخته بود، و پايه هاي آنها از نقره  شانزده پايه، يعني دو پايه زير تخته30
  و پشت بندها از چوب شطيم ساخت، يعني پنج براي تخته هاي يك جانب مسكن، 31
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 . غربي مسكن و پنج پشت بند براي تخته هاي جانب ديگر مسكن، و پنج پشت بند براي تخته هاي مؤخر جانب 32

 .  و پشت بند وسطي را ساخت تا درميان تخته ها از سرتاسر بگذرد33

 . تخته ها را به طال پوشانيد، و حلقه هاي آنها را از طال ساخت تا براي پشت بندها، خانه ها باشد، و پشت بندها را به طال پوشانيد34
 . شده ساخت، و آن را با كروبيان از صنعت نسا ماهر ترتيب داد و حجاب را از الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابيده35
 . و چهار ستون از چوب شطيم برايش ساخت، و آنها را به طال پوشانيد و قالبهاي آن از طال بود، و براي آنها چهار پاية نقره ريخت36
 .ده از صنعت طراز بساخت و پرده اي براي دروازة خيمه از الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابيده ش37
 . و پنج ستون آن و قالبهاي آنها را ساخت و سرها و عصاهاي آنها را به طال پوشانيد و پنج پاية آنها از برنج بود38

 
37 

 .و بصلئيِل، تابوت را از چوب شطيم ساخت، طولش دو ذراع و نيم، و عرضش يك ذراع و نيم، و بلنديش يك ذراع و نيم 1
 . و براي آن تاجي از طال بر طرفش ساخت. الي خالص از درون و بيرون پوشانيد و آن را به ط2

 . يعني دو حلقه بر يك طرفش و دو حلقه بر طرف ديگر  و چهار حلقة زرين براي چهار قايمه اش بريخت،3
 . و دو عصا از چوب شطيم ساخته، آنها را به طال پوشانيد4
 . براي برداشتن تابوت وت گذرانيد، و عصاها را در حلقه ها بر دو جانب تاب5
 .طولش دو ذراع و نيم، و عرضش يك ذراع و نيم.  و كرسي رحمت را از طالي خالص ساخت6
 .و آنها را بر هر دو طرف كرسي رحمت از چرخكاري ساخت.  و دو كروبي از طال ساخت7
 . را بر هر دو طرفش ساخت يك كروبي بر اين طرف و كروبي ديگر بر آن طرف، و از كرسي رحمت، كروبيان8
 و كروبيان بالهاي خود را بر زير آن پهن مي كردند، و به بالهاي خويش كرسي رحمت را مي پوشانيدند، و رويهاي ايشان به سوي يكديگر مي بود، يعني 9

 .رويهاي كروبيان به جانب كرسي رحمت مي بود
 .ذراع، و بلنديش يك ذراع و نيم و خوان را از چوب شطيم ساخت، طولش دو ذراع، و عرضش يك 10
 . و آن را به طالي خالص پوشانيد، و تاجي زرين گرداگردش ساخت11
 . و حاشيه اي به مقدار چهار انگشت گرداگردش ساخت، و تاجي زرين گرداگرد حاشيه ساخت12
 .ذاشت و چهار حلقة زرين برايش ريخت، و حلقه ها را بر چهار گوشه اي كه برچهار قايمه اش بود گ13
 . و حلقه ها مقابل حاشيه بود، تا خانه هاي عصاها باشد، براي برداشتن خوان14
 . و دو عصا را از چوب شطيم ساخته، آنها را به طال پوشانيد، براي برداشتن خوان15
 .يختند، از طالي خالص ساخت و ظروفي را كه بر خوان مي بود از صحنها و كاسه ها و پياله ها و جامهايش كه بدانها هداياي ريختني مي ر16
 .از چرخكاري، چراغدان را ساخت، و پايه اش و شاخه هايش و پياله هايش و سيبهايش و گلهايش از همين بود.  و چراغدان را از طالي خالص ساخت17
 . و از دو طرفش شش شاخه بيرون آمد، يعني سه شاخة چراغدان از يك طرف، و سه شاخة چراغدان از طرف ديگر18
 و سه پيالة بادامي با سيبي و گلي در يك شاخه، و سه پيالة بادامي و سيبي و گلي بر شاخة ديگر، و همچنين براي شش شاخه اي كه از چراغدان بيرون 19

 .مي آمد
 . و بر چراغدان چهار پيالة بادامي با شيبها و گلهاي آن20
 .ير دو شاخة آن، براي شش شاخه اي كه از آن بيرون مي آمد و سيبي زير دو شاخة آن، و سيبي زير دو شاخة آن، و سيبي ز21
 . سيبهاي آنها و شاخه هاي آنها از همين بود، يعني همه از يك چرخكاري طالي خالص22
 . و هفت چراغش و گلگيرهايش و سينيهايش را از طالي خالص ساخت23
 . از يك وزنه طالي خالص آن را با همة اسبابش ساخت24
 . را از چوب شطيم ساخت، طولش يك ذراع، و عرضش يك ذراع مربع، و بلنديش دو ذراع، و شاخهايش از همان بود و مذبح بخور25
 . و آن را به طالي خالص پوشانيد، يعني سطحش و طرفهاي گرداگردش، و شاخهايش، و تاجي گرداگردش از طالي خالص ساخت26
 . و طرفش ساخت، تا خانه هاي عصاها باشد براي برداشتنش به آنها و دو حلقة زرين برايش زير تاج بر دو گوشه اش بر د27

 . و عصاها را از چوب شطيم ساخته، آنها را به طال پوشانيد28
 .  و روغن مسح مقدس و بخور معطر طاهر را از صنعت عطار ساخت29

 
38 

 .ربع، و بلنديش سه ذراعطولش پنج ذراع، و عرضش پنج ذراع م.  و مذبح قرباني سوختني را از چوب شطيم ساخت1
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 .شاخهايش از همان بود و آن را از برنج پوشانيد.  و شاخهايش را بر چهار گوشه اش ساخت2
 .ديگها و خاك اندازها و كاسه ها و چنگالها و مجمرها و همة ظروفش را از برنج ساخت:  و همة اسباب مذبح را ساخت، يعني3
 .  ساخت، كه زير حاشيه اش بطرف پايين تا نصفش برسد و براي مذبح، آتش داني مشبك از برنج4

 . و چهار حلقه براي چهار سر آتش دان برنجين ريخت، تا خانه هاي عصاها باشد5
 . و عصاها را از چوب شطيم ساخته، آنها را به برنج بپوشانيد6
 . را از چوبها مجوف ساخت و عصاها را در حلقه ها بر دو طرف مذبح گذرانيد، براي برداشتنش به آنها، و مذبح7
 .  و پايه اش را از برنج از آينه هاي زناني كه نزد دروازة خيمة اجتماع براي خدمت جمع مي شدند  و حوض را از برنج ساخت،8

 . و صحن را ساخت كه براي سرف جنوبي به سمت يماني، پرده هاي صحن از كتان نازك تابيده شده صد ذراعي بود9
 .ست بود، و پايه هاي آنها بيست بود، از برنج و قالبهاي آنها و پشت بندهاي از نقره ستونهاي آنها بي10
 . و براي طرف شمالي صد ذراعي بود، و ستونها و پشت بندهاي آنها از نقره بود11
 .اي ستونها از نقره بود و براي طرف غربي، پرده هاي پنجاه ذراعي بود، و ستونهاي آنها ده و پايه هاي آنها ده، و قالبها و پشت بنده12
 . و براي طرف شرقي به سمت طلوع، پنجاه ذراعي بود13
 . و پرده هاي يك طرف دروازه پانزده ذراعي بود، ستونهاي آنها سه و پايه هاي آنها سه14
 .هاي آنها سه و براي طرف ديگر دروازة صحن از اين طرف و از آن طرف پرده ها پانزده ذراعي بود، ستونهاي آنها سه و پايه 15
 . همة پرده هاي صحن به هر طرف از كتان نازك تابيده شده بود16
 و پايه هاي ستونها از برنج بود، و قالبها و پشت بندهاي ستونها از نقره، و پوشش سرهاي آنها از نقره، و جميع ستونهاي صحن به پشت بندهاي نقره 17

 . پيوسته شده بود

صولش بيست ذراع، و بلنديش به عرض پنج ذراع . راز از الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابيده شده بود و پردة دروازة صحن از صنعت ط18
 .موافق پرده هاي صحن

 . و ستونهاي آنها چهار، و پايه هاي برنجين آنها چهار، و قالبهاي آنها از نقره، و پوشش سرهاي آنها و پشت بندهاي آنها از نقره بود19
 .خهاي مسكن و صحن، به هر طرف از برنج بود و همة مي20
 . اين است مسكن، يعني مسكن شهادت، چنانكه حسب فرمان موسي به خدمت الويان، به توسط ايتاماربن هارون كاهن حساب آن گرفته شد21
 . و سصلئيل بن اوري بن حور از سبط يهودا، آنچه را كه خداوند به موسي امر فرموده بود بساخت22
 . وي اُهولياب بن اخيسامك از سبط دان بود، نقاش و مخترع و طراز در الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك و با 23

 .  و تمام طاليي كه در كارصرف شد، يعني در همه كار قدس، از طالي هدايا بيست و نه وزنه و هفتصد و سي مثقال موافق مثقال قدس بود24

 . وزنه و هزار و هفتصد و هفتاد و پنج مثقال بود، موافق مثقال قدس شمرده شدگان جماعت صد  و نقرة25
 يك درهم يعني نيم مثقال موافق مثقال قدس، براي هر نفري از آناني كه به سوي شمرده شدگان گذشتند، از بيست ساله و باالتر، كه ششصد و سه 26

 .هزار و پانصد و پنجاه نفر بودند
 .صد پايه از صد وزنه يعني يك وزنه براي يك پايه. ريختن پايه هاي قدس و پايه هاي پرده بود و اما آن صد وزنة نقره براي 27
 .  و از آن هزار و هفتصد و هفتاد و پنج مثقال قالبها براي ستونها ساخت و سرهاي آنها را پوشانيد، و پشت بندها براي آنها ساخت28

 .ثقال بود و برنج هدايا هفتاد وزنه و دو هزار و چهار صد م29
 . و از آن پايه هاي دروازة خيمة اجتماع و مذبح برنجين، و شبكة برنجين آن و همة اسباب مذبح را ساخت30
 . و پايه هاي دروازة صحن و همة ميخهاي مسكن و همة ميخهاي گرداگرد صحن را31

 
39 

قدس، و رختهاي مقدس براي هارون ساختند، چنانكه خداوند به موسي  و از الجورد و ارغوان و قرمز رختهاي بافته شده ساختند، براي خدمت كردن در 1
 .امر نموده بود

 .و كتان نازك تابيده شده، ساخت  و  ايفود را از طال و الجورد و ارغون و قرمز2
 . نساج ماهر ببافند و تنگه هاي نازك از طال ساختند و تارها كشيدند تا آنها را درميان الجورد و ارغون و قرمز و كتان نازك به صنعت3
 .    و كتفهاي پيوسته  شده برايش ساختند، كه بر دو كنار پيوسته شد4

 و زنار بسته شده اي كه بر آن بود از همان پارچه و از همان صنعت بود، از طال و الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابيده شده، چنانكه خداوند به 5
 .موسي امر فرموده بود
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 . موافق نامهاي بني    اسرائيل درست كردند  جزع مرصع در دو طوق طال، و منقوش به نقش خاتم، و سنگهاي6
 . آنها را بر كتفهاي ايفود نصب كرد، تا سنگهاي يادگاري براي بني اسرائيل باشد، چنانكه خداوند به موسي امر فرموده بود7
 . از طال و الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابيده شده و سينه بند را موافق كار ايفود از صنعت نساج ماهر ساخت،8
 . و آن مربع بود و سينه بند را دوال ساختند طولش يك وجب و عرضش يك وچپ دوال9
 .اين بود رستة اول.  و در آن چهار رسته سنگ نصب كردند، رسته اي از عقيق سرخ و ياقوت زرد و زمرد10
 .  كبود و عقيق سفيد و رستة دوم از بهرمان و ياقوت11

 .  سوم از عين الهر و يشم و جمست  و رستة12

 . و رستة چهارم از زبرجد و جزع و يشب در ترصيعة خود كه به ديوارهاي طال احاطه شده بود13
 . و سنگها موافق نامهاي بني اسرائيل دوازده بود، مطابق اسامي ايشان، مثل كار طنابها از طالي خالص ساختند14
 .و طوق زرين و دو حلقة زرين ساختند و دو حلقه را بر دو سر سينه بند گذاشتند و د16
 . زرين را در دو حلقه اي كه بر سرهاي سينه بند بود، گذاشتند  و آن دو زنجير تابيده شدة17
 .   و دو سر ديگر آن دو زنجير را بر دو طوق گذاشتند، و آنها را بر دو كتف ايفود در پيش نصب كردند18

 . و دو حلقة زرين ساختند، آنها را بر دو سر سينه بند گذاشتند، بر كناري كه بر طرف    اندروني ايفود بود19
 و آنها را بر دو كتف ايفود، به طرف پايين، از جانب پيش، مقابل پيوستگيش باالي زنار ايفود جدا نشود، چنانكه خداوند   و دو حلقة زرين ديگر ساختند،20

 .رموده بودبه موسي امر ف
 . و رداي ايفود را از صنعت نساج، تماماً الجوردي ساخت22
 . و دهنه اي در وسط ردا بود، مثل دهنة زره با حاشيه اي گرداگرد دهنه تا دريده نشود23
 . و بر دامن ردا، انارها از الجورد و ارغوان و قرمز و كتان تابيده شده ساختند24
 .و زنگوله ها را درميان انارها بر دامن ردا گذاشتند، گرداگردش در ميان انارها. ند و زنگوله ها از طالي خالص ساخت25
 . و زنگوله اي و اناري، و زنگوله اي و اناري گرداگرد دامن ردا براي خدمت كردن، چنانكه خداوند به موسي امر فرموده بود26
 . ساختند و پيراهنها را براي هارون و پسرانش از كتان نازك از صنعت نساج27
 . و زير جامه هاي كتاني را از كتان نازك تابيده شده  و عمامه را از كتان نازك و دستارهاي زيبا را از كتان نازك،28
 .  و كمربند را از كتان نازك تابيده شده، و الجورد و ارغوان و قرمز از صنعت طراز، چنانكه خداوند به موسي امر فرموده بود29

 .قدوسيت براي يهوه:  را از طالي خالص ساختند، و بر آن كتابتي مثل نقش خاتم مرقوم داشتند و تنگة افسر مقدس30
 . و بر آن نواري الجوردي بستند تا آن را باالي عمامه ببندند، چنانكه خداوند به موسي امرفرموده بود31
 .داوند به موسي امر فرموده بود، عمل نمودندموافق آنچه خ.  پس همة كار مسكن خيمة اجتماع تمام شد، و بني اسرائيل ساختند32
 . و مسكن خيمه را نزد موسي آوردند، با همة اسبابش و تكمه ها و تخته ها و پشت بندها و ستونها و پايه هايش33
 . و پوشش از پوست قوچ سرخ شده و پوشش از پوست خز و حجاب ستر34
 .   و تابوت شهادت و عصاهايش و كرسي رحمت35

 . و همة اسبابش و نان تَقْدمه و خوان36
 . و چراغدان طاهر و چراغهايش، چراغهاي آراسته شده و همة اسبابش، و روغن براي روشنايي37
 . و مذبح زرين و روغن مسح و بخور معطر و پرده براي دروازة خيمه38
 . و مذبح برنجين و شبكة برنجين آن، و عصاهايش و همة اسبابش و حوض و پايه اش39
 . و پرده هاي صحن و ستونها و پايه هايش و پردة دروازة صحن، و طنابهايش و ميخهايش و همة اسباب خدمت مسكن براي خيمة اجتماع40
 .  ورختهاي بافته شده براي خدمت قدس، و رخت مقدس براي هارون  كاهن، و رختها براي پسرانش تا كهانت نمايند41

 .          بني اسرائيل همچنين تمام كار را ساختند وده بود، موافق آنچه خداوند به موسي امر فرم42

 .و موسي ايشان را بركت داد.  و موسي تمام كارها را مالحظه كرد، و اينك موافق آنچه خداوند امر فرموده بود ساخته بودند، همچنين كرده بودند43
 

40 

 : و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت1
 . خيمة اجتماع را برپا نما در غُره  ماه اول مسكن2
 . و حجاب را پيش تابوت پهن كن.  و تابوت شهادت را در آن بگذار3
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 .و چراغدان را درآور و چراغهايش را آراسته كن.  و خوان را درآورده، چيزهايي را كه مي بايد، بر آن ترتيب نما4
 .را بر مسكن بياويز و مذبح زرين را براي بخور پيش تابوت شهادت بگذار، و پردة دروازه 5
 . و مذبح قرباني سوختني را پيش دروازة مسكن خيمة اجتماع بگذار6
 .  و حوض را درميان خيمة اجتماع و مذبح بگذار، و آب در آن بريز7

 .و پردة دروازة صحن را بياويز.  و صحن را گرداگرد برپا كن8
 .و آن را با همة اسبابش تقديس نما تا مقدس شود و روغن مسح را گرفته، مسكن را با آنچه در آن است مسح كن، 9
 .مذبح، قدس اقداس خواهد بود.  و مذبح قرباني سوختني را با همة اسبابش مسح كرده، مذبح را تقديس نما10
 . و حوض را با پايه اش مسح نموده، تقديس كن11
 . ل ده و هارون و پسرانش را نزد دروازة خيمة اجتماع آورده، ايشان را به آب غس12

 .  و هارون را به رخت مقدس بپوشان، و او را مسح كرده، تقديس نما، تا براي من كهانت كند13

 . و پسرانش را نزديك آورده، ايشان را به پيراهنها بپوشان14
 .ابدي در نسلهاي ايشان خواهد بودو مسح ايشان هر آينه براي كهانت .  و ايشان را مسح كن، چنانكه پدر ايشان را مسح كردي تا براي من كهانت نمايد15
 . پس موسي موافق آنچه خداوند او را امر فرموده بود كرد، و همچنين به عمل آورد16
  ماه اول از سال دوم كه مسكن برپاشد،  و واقع شد در غُرة17

 يش را گذاشت، و ستونهايش را برپا نمود،  و پايه هايش را بنهاد و تخته هايش را قايم كرد،  و پشت بندها  و موسي مسكن را برپا نمود،18

 . و خيمه را باالي مسكن كشيد، و پوشش خيمه را بر زبر آن گسترانيد، چنانكه خداوند به موسي امر نموده بود19
 . و كرسي رحمت را باالي تابوت گذاشت  و عصاها را بر تابوت گذارد،  و شهادت را گرفته، آن را در تابوت نهاد،20
 .چنانكه خداوند به موسي امر فرموده بود. را به مسكن درآورد، و حجاب ستر را آويخته، آن را پيش تابوت شهادت كشيد و تابوت 21
 .  و خوان را در خيمة اجتماع به طرف شمالي مسكن، بيرون حجاب نهاد22

 . و نان را به حضور خداوند بر آن ترتيب داد، چنانكه خداوند به موسي امر فرموده بود23
 . مقابل خوان به طرف جنوبي مسكن نهاد  و چراغدان را در خيمة اجتماع،24
 . و چراغها را به حضور خداوند گذاشت، چنانكه خداوند به موسي امر فرموده بود25
 .  و مذبح زرين را در خيمة اجتماع ، پيش حجاب نهاد26

 .بود چنانكه خداوند به موسي امر فرموده   و بخور معطر بر آن سوزانيد،27
 . و پردة دروازة مسكن را آويخت28
 مسكن خيمة اجتماع وضع كرد، و قرباني سوختني و هديه را بر آن گذرانيد، چنانكه خداوند به موسي امر   و مذبح قرباني سوختني را پيش دروازة29

 . فرموده بود

  . اجتماع و مذبح وضع كرده، آب براي شستن در آن بريخت  و حوض را درميان خيمة30
 .  و موسي و هارون و پسرانش دست و پاي خود را در آن شستند31

 .  چنانكه خداوند به موسي امر فرموده بود  وقتي كه به خيمة اجتماع داخل شدند و نزد مذبح آمدند شست و شو كردند،32

 .به انجام رسانيدپس موسي كار را .  و پردة دروازة صحن را آويخت  و صحن را گرداگرد مسكن و مذبح برپا نمود،33
 . آنگاه ابر، خيمة اجتماع را پوشانيد و جالل خداوند مسكن را پر ساخت34
 . و جالل خداوند مسكن را پر ساخته بود  و موسي نتوانست به خيمة اجتماع داخل شود، زيرا كه ابر بر آن ساكن بود،35
 .  خود كوچ مي كردند بني اسرائيل در همة مراحل  و چون ابر از باالي مسكن برمي خاست،36

 . . در همة منازل ايشان  و هرگاه ابر برنمي خاست، تا روز، ابر خداوند بر مسكن و در شب آتش بر آن مي بود، درنظر تمامي خاندان اسرائيل،37
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 كتاب الويان

  
  
1 

  : و خداوند موسي را خواند، و او را از خيمة اجتماع خطاب كرده، گفت1
هرگاه كسي از شما قرباني نزد خداوند بگذراند، پس قرباني خود را از بهايم يعني از گاو يا از گوسفند :  بني اسرائيل را خطاب كرده، به ايشان بگو2

  .بگذرانيد
  .ي از گاو باشد، آن را نر بي عيب بگذارند، و آن را نزد در خيمة اجتماع بياورد تا به حضور خداوند مقبول شود اگر قرباني او قرباني سوختن3
  . و برايش مقبول خواهد شد تا بجهت او كفاره كند  و دست خود را بر قرباني سوختني بگذارد،4
  .نزديك بياورند، و خون را بر اطراف مذبح كه نزد در خيمة اجتماع است بپاشند پس گاو را به حضور خداوند ذبح نمايد،  و پسران هارون كَهنه خون را 5
  . و پوست قرباني سوختني را بكَنَد و آن را قطعه قطعه كند6
  . و پسران هارون كاهن آتش بر مذبح بگذارند، هيزم بر آتش بچينند7
 . آتشين و عطر خوشبو بجهت خداوند زاند، براي قرباني سوختني و هديةكاهن همه را بر مذبح بسو  و احشايش و پاچه هايش را به آب بشويند، و8
 . و اگر قرباني او از گله باشد خواه از گوسفند خواه از بز بجهت قرباني سوختني، آن را نر بي عيب بگذراند10
 . مذبح بپاشند و آن را به طرف شمالي مذبح به حضور خداوند ذبح نمايد، و پسران هارون كهنه خويش را به اطراف11
 . و كاهن آنها را بر هيزمي كه بر آتش روي مذبح است بچيند  و آن را با سرش و پيه اش قطعه قطعه كند،12
 و احشايش و پاچه هايش را به آب بشويد، و كاهن همه را نزديك بياورد و برمذبح بسوزاند، كه آن قرباني سوختني و هدية آتشين و عطر خوشبو 13

 .بجهت خداوند است
 . و اگر قرباني او بجهت خداوند قرباني سوختني از مرغان باشد، پس قرباني خود را از فاخته ها يا از جوجه هاي كبوتر بگذراند14
 . و كاهن آن را نزد مذبح بياورد و سرش را بپيچد و بر مذبح بسوزاند، و خونش بر پهلوي مذبح افشرده شود15
 . كرده، آن را بر جانب شرقي مذبح در جاي خاكستر بيندازد و چينه دانش را با فضالت آن بيرون 16

 كاهن آن را بر مذبح بر هيزمي كه بر آتش است بسوزاند، كه آن قرباني سوختني و هدية آتشين و   و آن را از ميان بالهايش چاك كند و از هم جدا نكند،17
 .عطر خوشبو بجهت خداوند است

 
2 

 .بجهت خداوند بگذراند، پس قرباني او از آرد نرم باشد، و روغن بر آن بريزد و كندر بر آن بنهد آردي  و هرگاه كسي قرباني هدية 1
 و آن را نزد پسران هارون كهنه بياورد، و يك مشت از آن بگيرد يعني از آرد نرمش و روغنش با تمامي كندرش و كاهنان را براي يادگاري بسوزاند، تا 2

 .داوند باشد آتشين و عطر خوشبو بجهت خ هدية
 .اين از هداياي آتشين خداوند قدس اقداس است.  و بقية هدية آردي از آن هارون و پسرانش باشد3
 و هرگاه قرباني هدية آردي پخته شده اي در تنور بگذراني، پس قرصهاي فطير از آرد نرم سرشته شده به روغن، يا گرده هاي فطير ماليده شده به 4

 .روغن باشد
 . آردي بر ساج باشد، پس از آرد نرم فطير سرشته شده به روغن باشد ني تو هدية و اگر قربا5
 . آردي است اين هدية.  و آن را پاره پاره كرده، روغن بر آن بريز6
 . و اگر قرباني تو هدية آردي تابه باشد از آرد نرم با روغن ساخته شود7
 .د بياور، و آن را پيش كاهن بگذار، و او آن را نزد مذبح خواهد آورد و هدية آردي را كه از اين چيزها ساخته شود نزد خداون8
 .  و كاهن از هدية آردي يادگاري آن را بردارد و بر مذبح بسوزاند9

 .اين از هداياي آتشين خداوند قدس اقداس است.  و بقية هدية آردي از آن هارون و پسرانش باشد10
رانيد با خميرمايه ساخته نشود، زيرا كه هيچ خمير مايه و عسل را براي هدية آتشين بجهت خداوند نبايد  و هيچ هدية آردي كه بجهت خداوند مي گذ11

 .سوزانيد
 . آنها را براي قرباني نوبرها بجهت خداوند بگذرانيد، ليكن براي عطر خوشبو به مذبح برنيارند12
 .ي خود را از هدية آردي خود باز مدار، با هر قرباني خود نمك بگذران و هر قرباني هدية آردي خود را به نمك نمكين كن، و نمك عهد خدا13
 . و اگر هدية آردي نوبرها بجهت خداوند بگذراني، پس خوشه هاي برشته شدة به آتش، يعني بلغور حاصل نيكو بجهت هدية آردي نوبرهاي خود بگذران14
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 . آردي است اين هدية.  و روغن بر آن بريز و كندر بر آن بنه15
 .  آتشين بجهت خداوند است اين هدية.  و كاهن ياگاري آن را يعني قدري از بلغور آن و از روغنش با تمامي كندرش بسوزاند16

 
3 

 .و اگر قرباني او ذبيحة سالمتي باشد، اگر از رمه بگذراند خواه نر و خواه ماده باشد، آن را بي عيب به حضورخداوند بگذراند 1
 . قرباني خويش بنهد، و آن را نزد در خيمة اجتماع ذبح نمايد، و پسران هارون كَهنه خون را به اطراف مذبح بپاشند و دست خود را بر سر2
 . پيه را كه بر احشاست  و از ذبيحة سالمتي، هدية آتشين بجهت خداوند بگذراند، يعني پيهي كه احشا را مي پوشاند و همة3
 .و سفيدي را كه بر جگر است، با گُرده ها جدا كند.  دو تهيگاه است و دو گُرده و پيه كه بر آنهاست كه بر4
 . آتشين و عطر خوشبو بجهت خداوند است اين هدية.  و پسران هارون آن را بر مذبح با قرباني سوختني بر هيزمي كه بر آتش است بسوزانند5
 .ر يا مادة بي عيب بگذراند و اگر قرباني او براي ذبيحة سالمتي بجهت خداوند از گله باشد، آن را ن6
 . اگر بره اي براي قرباني خود بگذراند، آن را به حضور خداوند نزديك بياورد7
 . اجتماع ذبح نمايد، و پسران هارون خونش را به اطراف مذبح بپاشند  و آن را نزد در خيمة  و دست خود را بر سر قرباني خود بنهد،8
ت خداوند بگذراند، يعني پيه اش و تمامي دنبه را و آن را از نزد عصعص جدا كند، و پيهي كه احشا را مي پوشاند و  سالمتي هدية آتشين بجه  و از ذبيحة9

 .همة پيه را كه براحشاست
 . و دو گُرده و پيهي كه بر آنهاست كه بر دو تهيگاه است و سفيدي را كه بر جگر است با گُرده ها جدا كند10
 .  آتشين بجهت خداوند است اين طعام هدية. زاند و كاهن آن را بر مذبح بسو11

 . و اگر قرباني او بز باشد پس آن را به حضور خداوند نزديك بياورد12
 .و پسران هارون خونش را به اطراف مذبح بپاشند.  و دست خود را بر سرش بنهد و آن را پيش خيمة اجتماع ذبح نمايد13
 .جهت خداوند از آن بگذراند، پيهي كه احشا را مي پوشاند و تمامي پيهي كه بر احشاست ب  و قرباني خود، يعني هدية آتشين را،14
 . و دو گُرده و پيهي كه بر آنهاست كه بر دو تهيگاه است و سفيدي را كه بر جگر است با گُرده ها جدا كند15
 .مي پيه از آن خداوند استتما.  آتشين براي عطر خوشبو است اين طعام هدية.  و كاهن آن را بر مذبح بسوزاند16
 . اين قانون ابدي در همة پشتهاي شما در جميع مسكنهاي شما خواهد بود كه هيچ خون و پيه را نخوريد17

 
4 

 : گفت  و خداوند موسي را خطاب كرده،1
 و به خالف هر يك از آنها عمل كند،  در هركدام از نواهي خداوند كه نبايد كرد،  اگر كسي سهواً گناه كند،:  بني اسرائيل را خطاب كرده، بگو2

 اگر كاهن كه مسح شده است گناهي ورزد و قوم را مجرم سازد، پس براي گناهي كه كرده است، گوساله اي بي عيب از رمه براي قرباني گناه نزد 3
 .خداوند بگذراند

 .ساله بنهد و گوساله را به حضورخداوند ذبح نمايد اجتماع به حضور خداوند بياورد، و دست خود را بر سر گو  و گوساله را به در خيمة4
 . و كاهن مسح شده از خون گوساله گرفته، آن را به خيمة اجتماع آورد5
 . و كاهن انگشت خود را در خون فرو برد، و به حضور خداوند پيش حجاب قدس قدري از خون را هفت مرتبه بپاشد6
 به حضور خداوند بپاشد، و همة خون گوساله را بر بنيان مذبح  ر معطر كه در خيمة اجتماع است، و كاهن قدري از خون را بر شاخه هاي مذبح بخو7

 .قرباني سوختني كه به در خيمة اجتماع است بريزد
 . و تمامي پيه گوسالة قرباني گناه، يعني پيهي كه احشا را مي پوشاند و همة پيه را كه بر احشاست از آن بردارد8
 .ي كه بر آنهاست كه بر دو تهيگاه است و سفيدي را كه بر جگر است با گُرده ها جدا كند و دو گُرده و پيه9
 .  چنانكه از گاو ذبيحة سالمتي برداشته مي شود و كاهن آنها را بر مذبح قرباني سوختني بسوزاند10

   و پوست گوساله و تمامي گوشتش با سرش و پاچه هايش و احشايش و سرگينش،11
در جايي كه خاكستر را  .  گوساله را بيرون لشكرگاه در مكان پاك جايي كه خاكستر را مي ريزند ببرد، و آن را بر هيزم به آتش بسوزاند يعني تمامي12

 .مي ريزند سوخته شود
 نواهي خداوند كرده، مجرم  و هرگاه تمامي جماعت اسرائيل سهواً گناه كنند و آن امر از چشمان جماعت مخفي باشد، و كاري را كه نبايد كرد از جميع13

 شده باشند،

 . چون گناهي كه كردند معلوم شود، آنگاه جماعت گوساله اي از رمه براي قرباني گناه بگذرانند و آن را پيش خيمة اجتماع بياورند14
 . و مشايخ جماعت دستهاي خود را بر سر گوساله به حضور خداوند بنهند، و گوساله به حضور خداوند ذبح شود15
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 . و كاهن مسح شده، قدري از خون گوساله را به خيمة اجتماع درآورد16
 . و كاهن انگشت خود را درخون فرو برد و آن را به حضور خداوند پيش حجاب هفت مرتبه بپاشد17
ح قرباني سوختني كه نزد در خيمة  و همة خون را بر بنيان مذب  و قدري از خون را بر شاخهاي مذبح كه به حضور خداوند در خيمة اجتماع است بگذارد،18

 .اجتماع است بريزد
 . بر مذبح بسوزاند  و همة پية آن را از آن برداشته،19
 . و با گوساله عمل نمايد چنانكه با گوسالة قرباني گناه عمل كرد، همچنان با اين بكند و كاهن براي ايشان كفاره كند، و آمرزيده خواهند شد20
 .اين قرباني گناه جماعت است. كرگاه برده، آن را بسوزاند چنانكه گوسالة اول را سوزانيد و گوساله را بيرون لش21
  و هرگاه رئيس گناه كند، و كاري را كه نبايد كرد از جميع نواهي يهوه خداي خود سهواً بكند و مجرم شود،22

 .خود بياورد چون گناهي كه كرده است بر او معلوم شود، آنگاه بز نر بي عيب براي قرباني 23
 .اين قرباني گناه است.  و دست خود را بر سر بز بنهد و آن را در جايي كه قرباني سوختني را ذبح كنند به حضور خداوند ذبح نمايد24
 .ختني بريزد و كاهن قدري از خون قرباني گناه را به انگشت خود گرفته، بر شاخهاي مذبح قرباني سوختني بگذارد، و خونش را بر بنيان مذبح و سو25
 .  پيه آن را مثل پيه ذبيحة سالمتي بر مذبح بسوزاند، و كاهن براي او گناهش را كفاره خواهد كرد و آمرزيده خواهد شد  و همة26

  نواهي خداوند بكند و مجرم شود،  و هرگاه كسي از اهل زمين سهواً گناه ورزد و كاري را كه نبايد كرد از همة27

 .است بر او معلوم شود، آنگاه براي قرباني خود بز مادة بي عيب بجهت گناهي كه كرده است بياورد چون گناهي كه كرده 28
 . و دست خود را بر سر قرباني گناه بنهد و قرباني گناه را درجاي قرباني سوختني ذبح نمايد29
 . و همة خونش را بر بنيان مذبح بريزد  بگذارد، و كاهن قدري از خونش را به انگشت خود گرفته، آن را بر شاخهاي مذبح قرباني سوختني30
 و همة پيه آن را جدا كند چنانكه پيه از ذبيحة سالمتي جدا مي شود، و كاهن آن را بر مذبح بسوزاند براي عطر خوشبو بجهت خداوند و كاهن براي او 31

 .كفاره خواهد كرد و آمرزيده خواهد شد
 .رباني گناه بياورد آن را مادة بي عيب بياورد و اگر براي قرباني خود بره اي بجهت ق32
 .  و دست خود را بر سر قرباني گناه بنهد و آن را براي قرباني گناه در جايي كه قرباني سوختني ذبح مي شود ذبح نمايد33

 .ونش را بنيان مذبح بريزد و كاهن قدري از خون قرباني گناه را به انگشت خود گرفته، بر شاخهاي مذبح قرباني سوختني بگذارد و همة خ34
 سالمتي جدا مي شود، و كاهن آن را بر مذبح بر هداياي آتشين خداوند بسوزاند، و كاهن براي او بجهت   پيه آن را جدا كند، چنانكه پيه برة ذبيحة  و همة35

 . گناهي كه كرده است كفاره خواهد كرد و آمرزيده خواهد شد
 
5 

 . سم را بشنود و او شاهد باشد خواه ديده و خواه دانسته، اگر اطالع ندهد گناه او را متحمل خواهد بودو اگر كسي گناه ورزد و آواز ق 1

 يا كسي  كه هر چيز نجس را لمس كند، خوده الشِ وحشِ نجس، خواه الشِ بهيمة نجس، خواه الشِ حشرات نجس، و از او مخفي باشد، پس نجس و 2
 .مجرم مي باشد

 . را لمس كند، از هرنجاست او كه به آن نجس مي شود، و از وي مخفي باشد، چون معلوم شد آنگاه مجرم خواهد بود يا اگر نجاست آدمي3
 و اگر كسي غفلتاً به لبهاي خود قسم خورد راي كردن كار بد يا كار نيك، يعني در هر چيزي كه آدمي غفلتاً قسم خورد، و از او مخفي باشد، چون بر او 4

 .اه در هركدام كه باشد مجرم خواهد بودمعلوم شود آنگ
  و چون در هركدام از اينها مجرم شد، آنگاه به آن چيزي كه در آن گناه كرده است اعتراف بنمايد  5

 وي گناهش را  و قرباني جرم خود را براي گناهي كه كرده است نزد خداوند بياورد، يعني ماده اي از گله بره اي يا بزي بجهت قرباني گناه، و كاهن براي6
 .كفاره خواهد كرد

 و اگر دست او به قيمت بره نرسد، پس قرباني جرم خود را براي گناهي كه كرده است دو فاخته يا دو جوجة كبوتر نزد خداوند بياورد، يكي براي قرباني 7
 .گناه و ديگري براي قرباني سوختني

 گناه است، اول بگذراند و سرش را از گردنش بكند و آن را دو پاره نكند، و آنها را نزد كاهن بياورد، و او آن را كه براي قرباني 8

 .اين قرباني گناه است.  و قدري از خون قرباني گناه را بر پهلوي مذبح بپاشد، و باقي خون بر بنيان مذبح افشرده شود9
 .ه كرده است كفاره خواهد كرد و آمرزيده خواهد شد و ديگري را براي قرباني سوختني موافق قانون بگذراند، و كاهن براي وي گناهش را ك10
 و اگر دستش به دو فاخته با دو وجة كبوتر نرسد، آنگاه قرباني خود را براي گناهي كه كرده است، ده يك ايفة آرد نرم بجهت قرباني گناه بياورد، و 11

 . روغن بر آن ننهد و كندر بر آن نگذارد زيرا قرباني گناه است

 .اين قرباني گناه است. زد كاهن بياورد و كاهن يك مشت از آن را براي يادگاري گرفته، بر هداياي آتشين خداوند بر مذبح بسوزاند و آن را ن12
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 .  و كاهن براي وي گناهش را كه در هر كدام از اينها كرده است كفاره خواهد كرد، و آمرزيد، خواهد شد، و مثل هدية آردي از آن كاهن خواهد بود13

 :    و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت14

 اگر كسي خيانت ورزد، و دربارة چيزهاي مقدس خداوند سهواً گناه كند، آنگاه قرباني جرم خود را قوچي بي عيب از گله نزد خداوند موافق برآورد و به 15
 .مثقالهاي نقره مطابق مثقال قدس بياورد، و اين قرباني جرم است

 .ي كه در چيز مقدس رسانيده است، عوض بدهد و كاهن براي وي به قوچ قرباني جرم كفاره خواهد كرد، و آمرزيده خواهد شد و به عوض نقصان16
 . و اگر كسي گناه كند و كاري از جميع نواهيِ خداوند كه نبايد كرد بكند، و آن را نداند، پس مجرم است و متحمل گناه خود خواهد بود17
 .ه موافقِ بر آورد و نزد كاهن بياورد، و كاهن براي وي غفلت او را كه كرده است كفاره خواهد كرد، و آمرزيده خواهد شد و قوچي بي عيب از گل18
 . اين قرباني جرم است البته نزد خداوند مجرم مي باشد19

 
6 

 :   و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت1

 يا مال همسايه خود را غصب  سايه خود دروغ گويد، دربارة امانت يا رهن يا چيز دزديده شده، اگر كسي گناه كند، و خيانت به خداوند ورزد، و به هم2
 نمايد،

 . يا چيز گمشده را يافته، درباره آن دروغ گويد، و قسم دروغ بخورد، در هر كدام از كارهايي كه شخصي در آنها گناه كند3
 آنچه را غصب نموده يا آنچه نزد او به امانت سپرده شده يا آن چيز گم شده را كه يافته است،  پس چون گناه ورزيده، مجرم شود، آنچه را كه دزديده يا4

 .رد بنمايد
 يا هر آنچه را كه درباره آن قسم دروغ خورده، هم اصل مال را رد بنمايد، و هم پنج يك آن را بر آن اضافه كرده، آن را به مالكش بدهد، در روزي كه 5

 .جرم او ثابت شده باشد
 .  و قرباني جرم خود را نزد خداوند بياورد، يعني قوچ بي عيب از گله موافق برآورد تو براي قرباني جرم نزد كاهن6

 » . و كاهن براي وي به حضور خداوند كفاره خواهد كرد و آمرزيده خواهد شد، از هر كاري كه كرده، و در آن مجرم شده است7

      :  و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت8

كه قرباني سوختني تمامي شب تا صبح بر آتشدان مذبح باشد، و آتش مذبح بر : اين است قانون قرباني سوختني:  بگو  هارون و پسرانش را امر فرموده،9
 .آن افروخته بماند

بر مذبح به آتش سوخته شده، بردارد و آن  و كاهن لباس كتان خود را بپوشد، و زير جامه كتان بر بدن خود بپوشد، و خاكستر قرباني سوختني را كه 10
 .را به يك طرف مذبح بگذارد

 . و لباس خود را بيرون كرده، لباس ديگر بپوشد، و خاكستر بيرون لشكرگاه به جاي پاك ببرد11
ا بر آن مرتب سازد، و پيه ذبيحه  و آتشي كه بر مذبح است افروخته باشد، و خاموش نشود و هر بامداد كاهن هيزم بر آن بسوزاند، و قرباني سوختني ر12

 سالمتي را بر آن بسوزاند،

 .  و آتش بر مذبح پيوسته افروخته باشد، و خاموش نشود13

 . پسران هارون آن را به حضور خداوند بر مذبح بگذرانند:  و اين است قانون هديه آردي14

ه بر هدية آردي است بردارد، و بر مذبح بسوزاند، براي عطر خوشبو و يادگاري  و از آن يك مشت از آرد نرم هدية آردي و از روغنش با تمامي كندر ك15
 .آن نزد خداوند

 .بي خميرمايه در مكان قدس خورده شود، در صحن خيمه اجتماع آن را بخورند.  و باقي آن را هارون و پسرانش بخورند16
 .ن داده ام، اين قدس اقداس است مثل قرباني گناه و مثل قرباني جرم با خمير مايه پخته نشود، آن را از هداياي آتشين براي قسمت ايشا17
اين فريضة ابدي در نسلهاي شما از هداياي آتشين خداوند است، هر كه آنها را لمس كند مقدس خواهد .  جميع ذكوران از پسران هارون آن را بخورند18

 .بود
 :   و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت19

 آردي دائمي، نصفش در صبح و  ي هارون و پسرانش كه در روز مسح كردن او نزد خداوند بگذرانند، ده يك ايفة آرد نرم براي هدية اين است قربان20
 نصفش در شام،

ند  و بر ساج با روغن ساخته شود و چون آميخته شد آن را بياور و آن را به  پاره هاي برشته شده براي هديه آردي بجهت عطر خوشبو نزد خداو21
 . بگذران

 .اين است فريضه ابدي كه تمامش نزد خداوند سوخته شود.  و كاهن مسح شده كه از پسرانش در جاي او خواهد بود آن را بگذراند22
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 .  و هر هديه آردي كاهن تماماً سوخته شود و خرده نشود23

 :    و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت24

 . اين قدس اقداس است. ختني ذبح مي شود، قرباني گناه نيز به حضور خداوند ذبح شود هارون گناه، در جايي كه قرباني سو25

 .     و كاهني كه آن را براي گناه مي گذراند آن را بخورد، در مكان مقدس، در صحن خيمه اجتماع خورده شود26

 .  در مكان مقدس بشوي.  كه بر آن پاشيده شده است هر كه گوشتش را لمس كند مقدس شود، و اگر خونش بر جامه اي پاشيده شود آنچه را27

 . و ظرف سفالين كه در آن پخته شود شسته شود و اگر در ظرف مسين پخته شود زدوده، و به آب شسته شود28
 . و هر ذكوري از كاهنان آن را بخورد، اين قدس اقداس است29
 .    شود تا در قدس كفاره خورده نشود، به آتش سوخته شود و هيچ قرباني گناه كه از خون آن به خيمه اجتماع درآورده 30
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  .و اين است قانون قرباني جرم؛ اين قدس اقداس است 1
  . در جايي كه قرباني سوختني را ذبح كنند، قرباني جرم را نيز ذبح بكنند، و خونش را به اطراف مذبح بپاشند2
  .شا را مي پوشاند و از آن همه پيه اش را بگذارند، دنبه و پيه كه اح3
  . و دو گرده و پيهي كه بر آنهاست كه بر دو تهيگاه است، و سفيدي را كه بر جگر است، با گُرده ها جدا كند4
  .اين قرباني جرم است.  و كاهن آنها را براي هدية آتشين بجهت خداوند بسوزاند5
 . قدس اقداس استاين .  و هر ذكوري از كاهنان آن را بخورد، در مكان مقدس خورده شود6

  .كاهني كه به آن كفاره كند از آن او خواهد بود. آنها را يك قانون است.  قرباني جرم مانند قرباني گناه است7
  . و كاهني كه قرباني سوختني كسي را گذراند، آن كاهن پوست قرباني سوختني را كه گذرانيد براي خود نگاه دارد8
  .شود و هرچه بر تابه يا ساج ساخته شود از آن كاهن كه آن را گذرانيد خواهد بود و هر هدية آردي كه در تنور پخته 9
 . از آن همة پسران هارون بي تفاوت يكديگر خواهد بود  خواه به روغن سرشته شده، خواه خشك،  و هرهدية آردي،10
  . سالمتي كه كسي نزد خداوند بگذراند   و اين است قانون ذبيحة11
 و از آرد نرم آميخته   تشكر، قرصهاي فطير سرشته شده به روغن، و نازكهاي فطير ماليده شده به روغن، ي تشكر بگذراند پس با ذبيحة اگر آن را برا12

  .شده، قرصهاي سرشته شده به روغن را بگذراند
  .  با قرصهاي نان خمير مايه دار قرباني خود را همراه ذبيحه تشكر سالمتي خود بگذراند13
  . از هر قرباني يكي را براي هدية افراشتني نزد خداوند بگذراند، و از آن آن كاهن كه خون ذبيحة سالمتي را مي پاشد خواهد بود و از آن14
  . و گوشت ذبيحة تشكر سالمتي او در روز قرباني وي خورده شود، چيزي از آن را تا صبح نگذارد15
  . وزي كه ذبيحة خود را مي گذراند خورده شود، و باقي آن در فرداي آن روز خورده شود و اگر ذبيحة قرباني او نذري يا تبرعي باشد، در ر16
  . و باقي گوشت ذبيحه در روز سوم به آتش سوخته شود 17
 و اگر چيزي از گوشت ذبيحة سالمتي او در روز سوم خورده شود مقبول نخواهد شد و براي كسي كه آن را گذرانيد محسوب نخواهد شد، نجس 18
  .و كسي كه آن را بخورد گناه خود را متحمل خواهد شد. اهد بودخو

  . به آتش سوخته شود، و هر كه طاهر باشد از آن گوشت بخورد  خورده نشود،  و گوشتي كه به هر چيز نجس برخورد،19
  .وم خود منقطع خواهد شد ليكن كسي كه از گوشت ذبيحة سالمتي كه براي خداوند است بخورد و نجاست او بر او باشد، آن كس از ق20
 و كسي كه هر چيز نجس را خواه نجاست آدمي، خواه بهيمه نجس، خواه هر چيز مكروه نجس را لمس كند، و از گوشت ذبيحة سالمتي كه براي خداوند 21

 . است بخورد، آن كس از قوم خود منقطع خواهد شد

  :  و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت22
  .هيچ پيه گاو و گوسفند و بز را مخوريد: ب كرده، بگو بني اسرائيل راخطا23
  . اما پيه مردار و پيه حيوان دريده شده براي هر كار استعمال مي شود، ليكن هرگز خورده نشود24
  . زيرا هر كه پيه جانوري كه از آن هدية آتشين براي خداوند  مي گذرانند بخورد، آن كس كه خورد، از قوم خود منقطع شود25
  .   هيچ خون را خواه از مرغ خواه از بهايم در همة مسكنهاي خود مخوريد و26
 . هر كسي كه از هر قسم خون بخورد، آن كس از قوم خود منقطع خواهد شد27
  :    و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت28
  .اني خود را از ذبيحة سالمتي خود نزد خداوند بياوردهركه ذبيحة سالمتي خود را براي خداوند بگذراند، قرب:  بني اسرائيل را خطاب كرده، بگو29
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  . جنبانيدني به حضور خداوند جنبانيده شود  به دستهاي خود هداياي آتشين خداوند را بياورد، پيه را با سينه بياورد تا سينه بجهت هدية30
  .  و كاهن پيه را بر مذبح بسوزاند، و سينه از آن هارون و پسرانش خواهد بود31
  . ران راست را براي هدية افراشتني از ذبايح سالمتي خود به كاهن بدهيد و32
  . سالمتي و پيه را گذرانيد، ران راست حصّة وي خواهد بود  آن كس از پسران هارون كه خون ذبيحة33
به هارون كاهن و پسرانش به فريضة ابدي از جانب  جنبانيدني و ران افراشتني را از بني اسرائيل از ذبايح سالمتي ايشان گرفتم، و آنها را   زيرا سينة34

  .بني اسرائيل دادم
  . مسح هارون و حصّة مسح پسرانش از هداياي آتشين خداوند، در روزي كه ايشان را نزديك آورد تا براي خداوند كهانت كنند  اين است حصة35
  . ابدي در نسلهاي ايشان است ز ميان بني اسرائيل مسح كرد، اين فريضة در روزي كه ايشان را ا  كه خداوند امر فرمود كه به ايشان داده شود،36
    سالمتي،  آردي و قرباني گناه و قرباني جرم و قرباني تقديس و ذبيحة  اين است قانون قرباني سوختني و هدية37
 تا قرباني هاي خود را نزد خداوند بگذرانند در صحراي  در روزي كه بني اسرائيل را مأمور فرمود  كه خداوند به موسي در كوه سينا امر فرموده بود،38

 . سينا
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  :  و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت1
  . قرباني گناه و دو قوچ و سبد نان فطير را بگير  هارون و پسرانش را با او و رختها و روغن مسح و گوسالة2
  . و تمامي جماعت را به در خيمه اجتماع جمع كن3
  .كه خداوند به وي امر فرموده بود به عمل آورد، و جماعت به در خيمه اجتماع جمع شدند پس موسي چنان4
  .اين است آنچه خداوند فرموده است كه كرده شود:  و موسي به جماعت گفت5
  . و ايشان را به آب غسل داد  پس موسي هارون و پسرانش را نزديك آورد،6
 و او را به ردا ملبس ساخت، و ايفود را بر او گذاشت و زنّار ايفود را بر او بسته، آن را بر وي استوار   او بست، و پيراهن را بر او پوشانيد و كمربند را بر7

  .ساخت
  . و سينه بند را بر او گذاشت و اوريم و تُميم را در سينه بند بگذارد8
 .  را نهاد، چنانكه خداوند موسي را امر فرموده بود يعني افسر مقدس  و عمامه را بر سرش نهاد، و بر عمامه در پيش آن تَنْكه زرين،9

  .  و موسي روغن مسح را گرفته، مسكن و آنچه را كه در آن بود مسح كرده، آنها را تقديس نمود10
  .  و قدري از آن را بر مذبح هفت مرتبه پاشيد، و مذبح و همه اسبابش و حوض و پايه اش را مسح كرد، تا آنها را تقديس نمايد11
  .  او را مسح كرد تا او را تقديس نمايد  و قدري از روغن مسح را بر سر هارون ريخته،12
 و موسي پسران هارون را نزديك آورده، بر ايشان پيراهنها را پوشانيد و كمربند ها را بر ايشان بست و كالهها را بر ايشان نهاد، چنانكه خداوند موسي 13

 .را امر فرموده بود
  . و هارون و پسرانش دستهاي خود را بر سر گوسالة قرباني گناه نهادند اني گناه را آورد، پس گوسالة قرب14
 و خون را بر بنيان مذبح ريخته،   بر شاخهاي مذبح به هر طرف به انگشت خود ماليد، و مذبح را طاهر ساخت،  و موسي خون را گرفته،  و آن را ذبح كرد،15

  .مايدآن را تقديس نمود تا برايش كفاره ن
  .و همه پيه را كه بر احشا بود و سفيدي جگر و دو گُردة و پيه آنها را گرفت، و موسي آنها را بر مذبح سوزانيد16
  . و گوساله و پوستش و گوشتش و سرگينش را بيرون از لشكرگاه به آتش سوزانيد، چنانكه خداوند موسي را امر فرموده بود17
  .ورد، و هارون و پسرانش دستهاي خود را بر سر قوچ نهادند پس قوچ قرباني سوختني را نزديك آ18
  . و آن را ذبح كرد، و موسي خون را به اطراف مذبح پاشيد19
  . و قوچ را قطعه قطعه كرد، و موسي سر و قطعه ها و چربي را سوزانيد20
سوختني بجهت عطر خوشبو و هدية آتشين براي خداوند بود، اين قرباني .  و احشا و پاچه ها را به آب شست و موسي تمامي قوچ را بر مذبح سوزانيد21

  .چنانكه خداوند موسي را امر فرموده بود
  .  پس قوچ ديگر يعني قوچ تخصيص را نزديك آورد، و هارون و پسرانش دستهاي خود را بر سر قوچ نهادند22
  .ن و بر شست دست راست او و بر شست پاي راست و ماليد و آن را ذبح كرد، و موسي قدري از خونش را گرفته، بر نرمه گوش راست هارو23
 و پسران هارون را نزديك آورد، و موسي قدري از خون را بر نرمه گوش راست ايشان، و بر شست دست راست ايشان، و بر شست پاي راست ايشان 24

  .ماليد، و موسي خون را به اطراف مذبح پاشيد
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  .شاست، و سفيدي جگر و دو گُرده و پيه آنها و ران راست را گرفت و پيه و دنبه و همه پيه را كه بر اح25
  .  و آنها را بر پيه و بر ران راست نهاد  و از سبد نان فطير كه به حضور خداوند بود، يك قرص فطير و يك قرص نان روغني و يك نازك گرفت،26
  . جنبانيدني به حضور خداوند بجنبانيد ديةو آنها را براي ه.  و همه را بر دست هارون و بر دستهاي پسرانش نهاد27
اين هدية تخصيص براي عطر خوشبو و قرباني آتشين بجهت .  و موسي آنها را از دستهاي ايشان گرفته، بر مذبح باالي قرباني سوختني سوزانيد28

  .خداوند بود
 از قوچ تخصيص، اين حصة موسي بود چنانكه خداوند موسي را امر  و موسي سينه را گرفته، آن را به حضور خداوند براي هديه جنبانيدني جنبانيد، و29

 .فرموده بود
 و موسي قدري از روغن مسح و از خوني كه بر مذبح بود گرفته، آن را بر هارون و رختهايش و بر پسرانش و رختهاي پسرانش با وي پاشيد و هارون 30

  .و رختهايش و پسرانش و رختهاي پسرانش را با وي تقديس نمود
گوشت را نزد در خيمة اجتماع بپزيد و آن را با ناني كه در سبد تخصيص است در آنجا بخوريد، چنانكه امر :  و موسي هارون و پسرانش را گفت31

   فرموده، گفتم كه هارون و پسرانش آن را بخورند،
  .  و باقي گوشت و نان را به آتش بسوزانيد32
  .مرويد تا روزي كه ايام تخصيص شما تمام شود، زيرا كه در هفت روز شما را تخصيص خواهد كرد و از در خيمه اجتماع هفت روز بيرون 33
  .  چنانكه امروز كرده شده است، همچنانكه خداوند امر فرموده كه بشود تا براي شما كفاره گردد34
  .ا بميريد، زيرا همچنين مأمور شده ام پس هفت روز نزد در خيمه اجتماع روز و شب بمانيد، و امر خداوند را نگاه داريد مباد35
 .  و هارون و پسرانش همة كارهايي را كه خداوند به دست موسي امر فرموده بود بجا آوردند36
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  .  و واقع شد كه درروز هشتم، موسي هارون و پسرانش و مشايخ اسرائيل را خواند1
  .ي بجهت قرباني سوختني، هر دو را بي عيب بگير، و به حضور خداوند بگذرانگوساله اي نرينه براي قرباني گناه، و قوچ  : و هارون را گفت2
  . نرينه براي قرباني گناه، و گوساله و بره اي و هر دو يك ساله و بي عيب براي قرباني سوختني بگيريد بزغالة:  و بني اسرائيل را خطاب كرده، بگو3
 زيرا كه امروز خداوند بر شما ظاهر   و هديه آردي سرشته شدة به روغن را، ند ذبح شود، و گاوي و قوچي براي ذبيحة سالمتي، تا به حضور خداو4

  .خواهد شد
  .و تمامي جماعت نزديك شده، به حضور خداوند ايستادند.  پس آنچه را كه موسي امر فرموده بود پيش خيمه اجتماع آوردند5
  . و جالل خداوند برشما ظاهر خواهد شد بكنيد،اين است كاري كه خداوند امر فرموده است كه :  و موسي گفت6
نزديك مذبح بيا و قرباني گناه خود و قرباني سوختني خود را بگذران، و براي خود و براي قوم كفاره كن، و قرباني قوم را :  و موسي هارون را گفت7

 . بگذران و بجهت ايشان كفاره كن، چنانكه خداوند امر فرموده است

  . گوسالة قرباني گناه را كه براي خودش بود ذبح كرد  نزديك آمده، و هارون به مذبح8
  . و پسران هارون خون را نزد او آوردند و انگشت خود را به خون فرو برده، آن را بر شاخهاي مذبح ماليد و خون را بر بنيان مذبح ريخت9
  . انكه خداوند موسي را بيرون لشكرگاه به آتش سوزانيد و پيه و گُرده ها و سفيدي جگر از قرباني گناه را بر مذبح سوزانيد، چن10
  . و قرباني سوختني را ذبح كرد، و پسران هارون خون را به او سپردند، و آن را به اطرافت مذبح پاشيد12
  . و قرباني را به قطعه هايش و سرش به او سپردند، و آن را بر مذبح سوزانيد13
  .  بر قرباني سوختني بر مذبح سوزانيد و احشا و پاچه ها را شست و آنها را14
  .آن را ذبح كرد و آن را مثل اولين براي گناه گذرانيد  و قرباني قوم را نزديك آورد، و بز قرباني گناه را كه براي قوم بود گرفته،15
  . و قرباني سوختني را نزديك آورده، آن را به حسب قانون گذرانيد16
  . شتي از آن برداشت، و آن را عالوه بر قرباني سوختني صبح بر مذبح سوزانيد و هدية آردي را نزديك آورده، م17
  . و گاو و قوچ ذبيحه سالمتي را كه براي قوم بود ذبح كرد، و پسران هارون خون را به او سپردند و آن را به اطراف مذبح پاشيد18
  .ي جگر را و پيه گاو و دنبه قوچ و آنچه احشا را مي پوشاند و گُرده ها و سفيد19
  . و پيه را بر مذبح سوزانيد  و پيه را بر سينه ها نهادند،20
  .  و هارون سينه ها و ران راست را براي هدية جنبانيدني به حضور خداوند جنبانيد، چنانكه موسي امر فرموده بود21
  .رباني گناه و قرباني سوختني و ذبايح سالمتي بزير آمد پس هارون دستهاي خود را به سوي قوم برافراشته، ايشان را بركت داد، و از گذرانيدن ق22
  . و موسي و هارون به خيمه اجتماع داخل شدند، و بيرون آمده، قوم رابركت دادند و جالل خداوند بر جميع قوم ظاهر شد23
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 .  ديدند، صداي بلند كرده، به روي در افتادند و آتش از حضورخداوند بيرون آمده، قرباني سوختني و پيه را بر مذبح بلعيد و چون تمامي قوم اين را24

  
10 

و بخور بر آن گذارده، آتش غريبي كه ايشان را نفرموده بود، به .  خود را گرفته، آتش بر آنها نهادند  و ناداب و ابيهو پسران هارون، هر يكي مجمرة1
  .حضور خداوند نزديك آوردند

  .لعيد، و به حضور خداوند مردند و آتش از حضور خداوند به در شده، ايشان را ب2
اين است آنچه خداوند فرموده، و گفته است كه از آناني كه به من نزديك آيند تقديس كرده خواهم شد، و در نظر تمامي قوم :  پس موسي به هارون گفت3

  .پس هارون خاموش شد. جالل خواهم يافت
  .نزديك آمده، برادران خود را از پيش قدس بيرون لشكرگاه ببريد: ا خوانده، به ايشان گفت و موسي ميثائيل و الصافان، پسران عزّيئيل عموي هارون ر4
 .  ايشان را در پيراهنهاي ايشان بيرون لشكرگاه بردند، چنانكه موسي گفته بود  پس نزديك آمده،5

و غضب بر تمامي جماعت . ان خود را چاك مزنيد مبادا بميريدمويهاي سر خود را باز مكنيد و گريب: موسي هارون و پسرانش العازار و ايتامار را گفت  و6
  .اما برادران شما يعني تمام خاندان اسرائيل بجهت آتشي كه خداوند افروخته است ماتم خواهند كرد. بشود

 .ردندپس به حسب آنچه موسي گفت، ك.  زيرا روغن مسح خداوند بر شماست و از در خيمه اجتماع بيرون مرويد مبادا بميريد،7
  : و خداوند هارون را خطاب كرده، گفت8
  .اين است فريضة ابدي در نسلهاي شما. تو و پسرانت با تو چون به خيمه اجتماع داخل شويد، شراب و مسكري منوشيد مبادا بميريد  9
   و تا درميان مقدس و غير مقدس و نجس و طاهر و تميز دهيد،10
 . را كه خداوند به دست موسي براي ايشان گفته است، تعليم دهيد و تا به بني اسرائيل همة فرايضي11
هدية آردي كه از هداياي آتشين خداوند مانده است بگيريد، و آن را بي خميرمايه :  و موسي به هارون و پسرانش العازار و ايتامار كه باقي بودند گفت12

  .نزد مذبح بخوريد زيرا قدس اقداس است
  .س بخوريد زيرا كه از هداياي آتشين خداوند اين حصّة تو و حصة پسران توست چنانكه مأمور شده ام و آن را در مكان مقد13
 تو و   و سينة جنبانيدني و ران افراشتني را تو و پسرانت و اخترانت با تو در جاي پاك بخوريد، زيرا اينها از ذبايح سالمتي بني اسرائيل براي حصة14

  .حصة پسرانت داده شده است
 ابدي چنانكه خداوند امر فرموده   به فريضة  ران افراشتني و سينة جنبانيدني به حضور خداوند جنبانيده شود، و از آن تو و از آن پسرانت خواهخد بود،15

  .است
  : گفت وده،  و موسي بز قرباني گناه را طلبيد و اينك سوخته شده بود، پس بر العازار و ايتامار پسران هارون كه باقي بودند خشم نم16
 چرا قرباني گناه را در مكان مقدس نخورديد؟ زيراكه آن قدس اقداس است، و به شما داده شده بود تا گناه جماعت را برداشته، براي ايشان به حضور 17

  .خداوند كفاره كنيد
  .مر كرده بود اينك خون آن به اندرون قدس آورده نشد، البته مي بايست آن را در قدس خورده باشيد، چنانكه ا18
اينك امروز قرباني گناه خود و قرباني سوختني خود را به حضور خداوند گذرانيدند، و چنين چيزها بر من و اقع شده است، پس :  هارون به موسي گفت19

  اگر امروز قرباني گناه را مي خوردم آيا منظور نظر خداوند مي شد؟    
 . چون موسي اين را شنيد، درنظرش پسند آمد20

 
11 

  : و خداوند موسي و هارون را خطاب كرده، به ايشان گفت1
  . اينها حيواناتي هستند كه  مي بايد بخورد، از همه بهايمي كه بر روي زمين اند: بگوييد  بني اسرائيل را خطاب كرده، 2
  .  آن را بخوريد  هر شكافته سم كه شكاف تمام دارد و نشخوار كننده اي از بهايم،3
  .خوار كنندگان و شكافتگان سم اينها را مخوريد، يعني شتر، زيرا نشخوار مي كند ليكن شكافته سم نيست، آن براي شما نجس است اما از نش4
  . اين براي شما نجس است  و ونَك زيرا نشخوار مي كند اما شكافته سم نيست،5
  . ت و خرگوش، زيرا نشخوار مي كند ولي شكافته سم نيست، اين براي شما نجس اس6
  . اين براي شما نجس است  و خوك، زيرا شكافته سم است و شكاف تمام دارد ليكن نشخوار نمي كند،7
  . از گوشت آنها مخوريد و الش آنها را لمس مكنيد، اينها براي شما نجس اند8
  .ا، آنها را بخوريد از همة آنچه در آب است اينها را بخوريد، هر چه پر و فلس دارد در آب خواه در دريا خواه در نهره9

82



  . جانوراني كه در آب مي باشند، اينها نزد شما مكروه باشند  حشرات آب و همة  و هرچه پر و فلس ندارد در دريا يا در نهرها، از همة10
  . از گوشت آنها مخوريد و الشهاي آنها را مكروه داريد  البته نزد شما مكروه اند،11
  . نزد شما مكروه خواهد بود هر چه در آبها پر و  فلس ندارد 12
  . و از مرغان اينها را مكروه داريد، خورده نشوند، زيرا مكروه اند، عقاب و استخوان خوار و نَسرِبحر13
  . و كركس و الشخوار به اجناس آن14
  . و غُراب به اجناس آن15
  . و شترمرغ و جغد و مرغ دريايي و باز به اجناس آن16
  .ر و بوم و غواص و بوتيما17
  . و قاز و مرغ سقا و رخم18
  .  و لقلق وكُلنگ به اجناس آن و هدهد و شبپره19
  . و همة حشرات بالدار كه بر چهار پا  مي روند براي شما مكروه اند20
  .دارند ليكن اينها را بخوريد از همة حشرات بالدار كه بر چهار پا مي روند، هر كدام كه بر پايهاي خود ساقها براي جستن بر زمين 21
  .  ملخ به اجناس آن و دبا به اجناس آن و حرجوان به اجناس آن و حدب به اجناس آن.  از آن قسم اينها را بخوريد22
  . و ساير حشرات بالدار كه چهار پا دارند براي شما مكروه اند23
  . از آنها نجس مي شويد، هر كه الش آنها را لمس كند تا شام نجس باشد24
  .يزي از الش آنها را بر دارد، رخت خود را بشويد و تا شام نجس باشد و هركه چ25
  . و هر بهيمه اي كه شكافته سم باشد ليكن شكاف تمام ندارد و نشخوار نكند اينها براي شما نجسند، و هركه آنها را لمس كند نجس است26
  .براي شما نجس اند، هركه الش آنها را لمس كند تا شام نجس باشد و هرچه بر كف پا رود از همة جانوراني كه بر چهار پا مي روند، اينها 27
 . اينها براي شما نجس اند.  و هركه الش آنها را بردارد، رخت خود را بشويد و تا شام نجس باشد28

  موش كور و موش و سوسمار به اجناس آن،:  و از حشراتي كه بر زمين مي خزند اينها براي شما نجس اند29
  . ورل و چلپاسه و كرباسه و بوقلمون و دله و30
  هركه الش آنها را لمس كند تا شام نجس  باشد،:  از جميع حشرات اينها براي شما نجس اند31
 و بر هرچيزي كه يكي از اينها بعد از موتش بيفتد نجس باشد، خواه هر ظرف چوبي، خواه رخت، خواه چرم، خواه جوال؛ هر ظرفي كه در آن كار كرده 32
  .د در آب گذاشته شود و تا شام نجس باشد، پس طاهر خواهد بودشو

  .   و هر ظرف سفالين كه يكي از اينها در آن بيفتد آنچه در آن است نجس باشد و آن را بشكنيد33
  .نجس باشد هر خوراك در آن كه خورده شود، اگر آب بر آن ريخته شد نجس باشد، و هر مشروبي كه آشاميده شود كه در چنين ظرف است 34
  . و بر هر چيزي كه پاره اي از الش آنها بيفتد نجس باشد، خواه تنور، خواه اجاق، شكسته شود؛ اينها نجس اند و نزد شما نجس خواهند بود35
  . و چشمه و حوض كه مجمع آب باشد طاهر است ليكن هر كه الش آنها را لمس كند نجس خواهد بود36
  . تخم كاشتني كه بايد كاشته شود بيفتد طاهر است و اگر پاره اي از الش آنها بر37
  . ليكن اگر آب بر تخم ريخته شود و پاره اي از الش آنها بر آن بيفتد، اين براي شما نجس باشد38
  .    و اگر يكي از بهايمي كه براي شما خوردني است بميرد، هركه الش آن را لمس كند تا شام نجس باشد39
 . و هركه الش آن را بردارد، رخت خود را بشويد و تا شام نجس باشد. د رخت خود را بشويد و تا شام نجس باشد و هركه الش آن را بخور40

  . و هرحشراتي كه بر زمين مي خزد مكروه است؛ خورده نشود41
مين مي خزند، آنها را مخوريد زيرا كه  و هر چه بر شكم راه رود و هرچه بر چهار پا راه رود و هر چه پايهاي زياده دارد، يعني همة حشراتي كه برز42

  . مكروه اند
  .  خويشتن را به هر حشراتي كه مي خزد مكروه مسازيد، و خود را به آن نجس مسازيد، مبادا از آنها نا پاك شويد43
مة حشراتي كه بر زمين مي خزند  زيرا من يهوه خداي شما هستم، پس خود را تقديس نماييد و مقدس باشيد، زيرا من قدوس هستم پس خويشتن را به ه44

  .نجس مسازيد
  . زيرا من يهوه هستم كه شما را از زمين مصر بيرون آوردم تا خداي شما باشم، پس مقدس باشيد زيرا من قدوس هستم45
  . اين است قانون بهايم و مرغان و هر حيواني كه در آبها حركت مي كند و هر حيواني كه بر زمين مي خزد46
 » . نجس و طاهر و در ميان حيواناتي كه خورده شوند و حيواناتي كه خورده نشوند امتياز بشود تا درميان47
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  : و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت1
  .چو زني آبستن شده، پسر نرينه اي بزايد، آنگاه هفت روز نجس باشد، موافق ايام طَمث حيضش نجس باشد:  بني اسرائيل را خطاب كرده، بگو2
  .ر روز هشتم گوشت غُلفة او مختون شود و د3
  . و سي وسه روز درخون تطهير خود بماند، و هيچ چيز مقدس را لمس ننمايد، و به مكان مقدس داخل نشود، تا ايام طُهرش تمام شود4
  . و اگر دختري بزايد، دو هفته برحسب مدت طَمث خود نجس باشد، و شصت و شش روز در خون تطهير خود بماند5
ون ايام طهرش براي پسر يا دختر تمام شود، بره اي يك ساله براي قرباني سوختني و جوجة كبوتر يا فاخته اي براي قرباني گناه به در خيمه  و چ6

  .اجتماع نزد كاهن بياورد
قانون آن كه بزايد، خواه پسر خواه اين است .  و او آن را به حضور خداوند خواهد گذرانيد، و برايش كفاره خواهد كرد، تا از چشمه خون خود طاهر شود7

  .دختر
و كاهن براي وي .  و اگر دست او به قيمت بره نرسد، آنگاه دو فاخته يا دو جوجة كبوتر بگيرد، يكي براي قرباني سوختني و ديگري براي قرباني گناه8

 . كفاره خواهد كرد، و طاهر خواهد شد

  
13 

  : و خداوند موسي و هارون را خطاب كرده، گفت1
 چون شخصي را در پوست بدنش آماس يا قوبا يا لكه اي براق بشود، و آن در پوست بدنش مانند بالي برص باشد، پس او را نزد هارون كاهن يا نزد  2

  .يكي از پسرانش كه كهنه باشند بياورند
 نمايِش بال از پوست بدنش گودتر باشد، بالي برص است، اگر مو در بال سفيد گرديده است، و.  و كاهن آن بال را كه در پوست بدنش باشد مالحظه نمايد3

  .پس كاهن او را ببيند و حكم به نجاست او بدهد
  . آنگاه كاهن آن مبتال را هفت روز نگاه دارد  و اگر آن لكة براق در پوست بدنش سفيد باشد، و از پوست گودتر ننمايد، و موي آن سفيد نگرديده،4
  . پس كاهن او را هفت روز ديگر نگاه دارد حظه نمايد، و اگر آن بال درنظرش ايستاده باشد، و بال در پوست پهن نشده، و روز هفتم كاهن او را مال5
رخت خود . آن قوبا است.  و در روز هفتم كاهن او را باز مالحظه كند، و اگر بال كم رنگ شده، و در پوست پهن نگشته است، كاهن حكم به طهارتش بدهد6

  .اهر باشدرا بشويد و ط
  .  و اگر قوبا در پوست پهن شود بعد از آن كه خود را به كاهن براي تطهير نمود، پس بار ديگر خود را به كاهن بنمايد7
 . اين برص است.  و كاهن مالحظه نمايد و هرگاه قوبا در پوست پهن شده باشد، حكم به نجاست او بدهد8

  . بياورند و چون بالي برص در كسي باشد او را نزد كاهن9
   و گوشت خام زنده در اماس باشد،  و كاهن مالحظه نمايد اگر اماس سفيد در پوست باشد، و موي را سفيد كرده،10
  .كاهن به نجاستش حكم دهد و او را زنده نگاه ندارد زيرا كه نجس است.  اين در پوست بدنش برص مزمن است11
   تمامي پوست آن مبتال را از سر تا پا هر جايي كه كاهن بنگرد، پوشانيده باشد، و اگر برص در پوست بسيار پهن شده باشد و برص،12
  . چونكه همة بدنش سفيد شده است، طاهر است.  پس كاهن مالحظه نمايد اگر برص تمام بدن را فرو گرفته است، به تطهيرآن مبتال حكم دهد13
  . ليكن هر وقتي كه گوشت زنده در او ظاهر شود نجس خواهد بود14
  .اين گوشت زنده نجس است زيراكه برص است.  و كاهن گوشت زنده را ببيند و حكم به نجاست او بدهد15
  . و اگر گوشت زنده به سفيدي برگردد نزد كاهن بيايد16
 .  و كاهن او را مالحظه كند و اگر آن بال به سفيدي مبدل شده است، پس كاهن به طهارت آن مبتال حكم دهد زيرا طاهر است17

    و گوشتي كه در پوست آن دمل باشد و شفا يابد،18
  . آن را به كاهن بنمايد  و در جاي دمل اماس سفيد يا لكة براق سفيد مايل به سرخي پديد آيد،19
ت كه از دمل اين بالي برص اس.  و كاهن آن را مالحظه نمايد و اگر از پوست گودتر بنمايد و موي آن سفيد شده، پس كاهن به نجاست او حكم دهد20

  . درآمده است
  .  و اگر كاهن آن را ببيند و اينك موي سفيد در آن نباشد و گودتر از پوست هم نباشد و كم رنگ باشد، پس كاهن او را هفت روز نگاه دارد21
  .اين بال مي باشد.  و اگر در پوست پهن شده، كاهن به نجاست او حكم دهد22
  .پس كاهن به طهارت وي حكم دهد. نده، پهن نشده باشد، اين گري دمل است و اگر آن لكة براق در جاي خود ما23
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   و يا گوشتي كه در پوست آن داغ آتش باشد و از گوشت زندة آن داغ، لكة براق سفيد مايل به سرخي يا سفيد پديد آيد،24
پس كاهن به .  بنمايد اين برص است كه از داغ در آمده استاگر موي در لكة براق سفيد گرديده، و گودتر از پوست.  و پس كاهن آن را مالحظه نمايد25

  . نجاست او حكم دهد زيرا بالي برص است
  . و اگر كاهن آن را مالحظه نمايد و اينك در لكة براق موي سفيد نباشد و گودتر از پوست نباشد و كم رنگ باشد، كاهن او را هفت روز نگه دارد26
  . اين بالي برص است. اگر در پوست پهن شده، كاهن به نجاست وي حكم دهد. ظه نمايد و در روز هفتم كاهن او را مالح27
اين گري داغ . پس كاهن به طهارت وي حكم دهد.  و اگر لكة براق در جاي خود مانده، در پوست پهن نشده باشد و كم رنگ باشد، اين اماس داغ است28

  .است
  نخ داشته باشد، و چون مرد و يا زن، باليي در سر و يا در ز29
اين سعفَه يعني برص سر يا . اگر گودتر از پوست بنمايد و موي زرد باريك درآن باشد، پس كاهن به نجاست او حكم دهد.  كاهن آن بال را مالحظه نمايد30

  .زنخ است
  .  و چون كاهن بالي سعفه را هفت روز نگاه دارد31
   اگر سعفه پهن نشده، و موي زرد در آن نباشد و سعفه گودتر از پوست ننمايد،. و در روز هفتم كاهن آن بال را مالحظه نمايد32
  . آنگاه موي خود را بتراشد ليكن سعفه را نتراشد و كاهن آن مبتالي سعفه را باز هفت روز نگاه دارد33
ايد، پس كاهن حكم به طهارت وي دهد و او رخت اگر سعفه در پوست پهن نشده، و از پوست گودتر ننم.  و در روز هفتم كاهن سعفه را مالحظه نمايد34

  .خود را بشويد و طاهر باشد
   ليكن اگر بعد از حكم به طاهرتش سعفه در پوست پهن شود،35
  .اگر سعفه در پوست پهن شده باشد، كاهن موي زرد را نجويد، او نجس است.  پس كاهن او را مالحظه نمايد36
 . او طاهر است و كاهن حكم به طهارت وي بدهد.  موي سياه از آن درآمده، پس سعفه شفا يافته است اما اگر درنظرش سعفه ايستاده باشد،37

  و چون مرد يا زن در پوست بدن خود   لكه هاي براق يعني لكه هاي براق سفيد داشته باشد،  38
  .او طاهر است. ت كه از پوست درآمدهاگر لكه ها در پوست بدن ايشان كم رنگ و سفيد باشد، اين بهق اس.  كاهن مالحظه نمايد39
  . و كسي كه موي سر او ريخته باشد، او اقرع است، و طاهر  مي باشد40
  .  و كسي كه موي سر او از طرف پيشاني ريخته باشد، او اصلع است، و طاهر ميباشد41
  . ر كل او يا پيشاني كل او درآمده است و اگر در سر كل و يا پيشاني كل بالي سفيد مايل به سرخي باشد، آن برص است، كه از س42
   مانند برص در پوست بدن باشد،  اگر اماس آن بال در سر كل او يا پيشاني كل او سفيد مايل به سرخي،.  پس كاهن او را مالحظه كند43
  .بالي وي در سرش است. كاهن البته حكم به نجاست وي بدهد.  و نجس مي باشد  او مبروص است،44
  . و موي سر او گشاده، و شاربهاي او پوشيده شود، و ندا كند نجس نجس روص كه اين بال را دارد، گريبان او چاك شده، و اما مب45
 . روزهايي كه بال دارد، البته نجس خواهد بود، و تنها بماند و مسكن او بيرون لشكرگاه باشد  و همة46
  خت پنبه اي، و رختي كه بالي برص داشته باشد، خواه رخت پشمي خواه ر47
   خواه در تار و خواه در پود، چه از پشم و چه از پنبه و چه از چرم، و يا از هر چيزي كه از چرم ساخته شود،  48
به كاهن نشان .  اگر آن بال مايل به سبزي يا به سرخي باشد، در رخت يا در چرم، خواه در تار خواه در پود يا در هر ظرف چرمي، اين بالي برص است49
  .ه شودداد

  . و كاهن آن بال را مالحظه نمايد و آن چيزي را كه بال دارد هفت روز نگاه دارد50
اگر آن بال در رخت پهن شده باشد، خواه در تار خواه در پود، يا در چرم در هر كاري كه چرم .  و آن چيزي را كه بال دارد، در روز هفتم مالحظه كند51

  . سد است و آن چيز نجس مي باشدبراي آن استعمال مي شود، اين برص مف
به آتش .  پس آن رخت را بسوزاند، چه تار و چه پود، خواه در پشم خواه در پنبه، و يا در هر ظرف چرمي كه بال در آن باشد، زيرا برص مفسد است52

  .سوخته شود
   ظرف چرمي پهن نشده باشد، اما چون كاهن آن را مالحظه كند، اگر بال دررخت، خواه در تار خواه در پود، يا در هر53
  . پس كاهن امر فرمايد تا آنچه را كه بال دارد بشويند، و آن را هفت روز ديگر نگاه دارد54
آن را به آتش . اگر رنگ آن بال تبديل نشده، هر چند بال هم پهن نشده باشد، اين نجس است.  و بعد از شستن آن چيز كه بال دارد كاهن مالحظه نمايد55

  .ين خوره است، خواه فرسودگي آن در درون باشد يا در بيرونا. بسوزان
  . و چون كاهن مالحظه نمايد، اگر بال بعد از شستن آن كمرنگ شده باشد، پس آن را از رخت يا از چرم خواه از تار خواه از پود، پاده كند56
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  .آنچه را كه بال دارد به آتش بسوزان. د، اين بر آمدن برص است و اگر باز در آن رخت خواه در تار خواه در پود، يا در هر ظرف چرمي ظاهر شو57
  . و آن رخت خواه تار و خواه پود، و يا هر ظرف چرمي را كه شسته اي و بال از آن رفع شده باشد، دوباره شسته شود و طاهر خواهد بود58
 .  و يا در هر ظرف چرمي براي حكم به طهارت يا نجاست آن اين است قانون بالي برص در رخت پشمي يا پنبه اي خواه در تار خواه در پود،59

  
14 

  : و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت1
  .در روز تطهيرش نزد كاهن آورده شود:  اين است قانون مبروص2
  . اگر بالي برص از مبروص رفع شده باشد.  و كاهن بيرون لشكرگاه برود و كاهن مالحظه كند3
  .  آن كسي كه بايد تطهير شود، دو گنجشك زندة طاهر، و چوب ارز و قرمز و زوفا بگيرند كاهن حكم بدهد كه براي4
  . و كاهن امر كند كه يك گنجشك را در ظرف سفالين بر باالي آب روان بكشند5
  .شته شده، فرو برد و اما گنجشك زنده را با چوب ارز و قرمز و زوفا بگيرد و آنها را با گنجشك زنده به خون گنجشكي كه بر آب روان ك6
  . و گنجشك زنده را بسوي صحرا رها كند.  و بر كسي كه از برص بايد تطهير شود هفت مرتبه بپاشد، و حكم به طهارتش بدهد7
اه داخل و بعد از آن به لشكرگ.  و آن كس كه بايد تطهير شود رخت خود را بشويد، و تمامي موي خود را بتراشد، و به آب غسل كند، و طاهر خواهد شد8

  . خود بماند شود، ليكن تا هفت روز بيرون خيمة
 و در روز هفتم تمامي موي خود را بتراشد از سر و ريش و آبروي خود، يعني تمامي موي خود را بتراشد و رخت خود را بشويد و بدن خود را به آب 9

 . پس طاهر خواهد بود. غسل دهد

 برة مادة يك سالة بي عيب، و سه عشر آرد نرم سرشته شده به روغن، براي هدية آردي، و يك لج روغن  بي عيب، و يك  و در روز هشتم دو برة نرينة10
  .بگيرد

  . و آن كاهن كه او را تطهير مي كند، آن كس را كه بايد تطهير شود، با اين چيزها به حضو ر خداوند نزد در خيمة اجتماع حاضر كند11
 و آنها را براي هدية جنبانيدني به . فته، آن را با آن لج روغن براي قرباني جرم بگذراند و كاهن يكي از بره هاي نرينه را گر12

  .حضور خداوند بجنباند
اين .  در مكان مقدس ذبح كند، زيرا قرباني جرم مثل قرباني گناه از آن كاهن است  و بره را در جايي كه قرباني گناه و قرباني سوختني را ذبح مي كنند،13

  . استقدس اقداس
 و كاهن از خون قرباني جرم بگيرد، و كاهن آن را بر نرمة گوش راست كسي كه بايد تطهير شود، و بر شست دست راست و بر شست پاي راست وي 14

  . بمالد
  . و كاهن قدري از لج روغن گرفته، آن را در كف دست چپ خود بريزد15
  . دارد فرو برد، و هفت مرتبه روغن را به حضور خداوند بپاشد و كاهن انگشت راست خود را به روغني كه در كف چپ خود16
 و كاهن از باقي روغن كه در كف وي است بر نرمة گوش راست و بر شست دست راست و شست پاي راست آن كس كه بايد تطهير شود، باالي خون 17

  .قرباني جرم بمالد
  .طهير شود بمالد و كاهن براي وي به حضور خداوند كفاره خواهد نمود و بقية روغن را كه در كف كاهن است بر سر آن كس كه بايد ت18
  .و بعد از آن قرباني سوختني را ذبح كند.  و براي آن كس كه بايد تطهير شود نجاست او را كفاره نمايد  و كاهن قرباني گناه را بگذراند،19
  .ي كفاره خواهد كرد، و طاهر خواهد بود و كاهن قرباني سوختني و هدية آردي را بر مذبح بگذراند، و براي و20
 و اگر او فقير باشد و دستش به اينها نرسد، پس يك برة نرينة براي قرباني جرم تا جنبانيده شود و براي وي كفاره كند، بگيرد و يك عشر از آرد نرم 21

  سرشته شده به روغن براي هدية آردي و يك لج روغن،
 .نچه دستش به آن برسد، و يكي قرباني گناه و ديگري قرباني سوختني بشود و دو فاخته يا دو جوجه كبوتر، آ22
  . و در روز هشتم آنها را نزد كاهن و به در خيمة اجتماع براي طهارت خود به حضور خداوند بياورد23
  .باند و كاهن برة قرباني جرم و لج روغن را بگيرد و كاهن آنها را براي هدية جنبانيدني به حضور خداوند بجن24
 و قرباني جرم را ذبح نمايد و كاهن از خون قرباني جرم گرفته، و بر نرمة گوش راست و شست دست راست و شست پاي راست كسي كه تطهير مي 25

  .شود بمالد
  . و كاهن قدري از روغن را به كف دست چپ خود بريزد26
  . مرتبه به حضور خداوند بپاشد و كاهن از روغني كه در دست چپ خود دارد، به انگشت راست خود هفت27
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 و كاهن از روغني كه در دست دارد بر نرمة گوش راست و بر شست دست راست و بر شست پاي راست كسي كه تطهير مي شود، بر جاي خون 28
  .قرباني جرم بمالد

  .ر خداوند كفاره كند و بقية روغني كه در دست كاهن است آن را بر سر كسي كه تطهير مي شود بمالد تا براي وي به حضو29
  . و يكي از دو فاخته يا از دو جوجة كبوتر را از آنچه دستش به آن رسيده باشد بگذراند30
و كاهن براي كسي كه تطهير مي شود .  آردي  يعني هر آنچه دست وي به آن برسد، يكي را براي قرباني گناه و ديگري را براي قرباني سوختني با هدية31

  .اره خواهد كردبه حضور خداوند كف
 . اين است قانون كسي كه بالي برص دارد، و دست وي به تطهير خود نمي رسد32
  : و خداوند موسي و هارون را خطاب كرده، گفت33
   چون به زمين كنعان كه من آن را به شما به ملكيت مي دهم داخل شويد، و بالي برص را در خانه اي از زمين ملك شما عارض گردانم، 34
  . بگويد كه مرا به نظر مي آيد كه مثل بال در خانه است  كاهن را اطالع داده، گاه صاحب خانه آمده، آن35
 و كاهن امر فرمايد تا قبل از داخل شدن كاهن براي ديدن بال، خانه را خالي كنند، مبادا آنچه در خانه است نجس شود، و بعد از آن كاهن براي ديدن 36

  خانه داخل شود،
  اگر بال در ديوارهاي خانه و از خطهاي مايل به سبزي يا سرخي باشد، و از سطح ديوار گودتر بنمايد،. ا مالحظه نمايد و بال ر37
  . پس كاهن از خانه نزد در بيرون رود و خانه را هفت روز ببند38
   و در روز هفتم باز بيايد و مالحظه نمايد اگر بال در ديوارهاي خانه پهن شده باشد،39
  . آنها را به جاي ناپاك بيرون شهر بياندازند ه كاهن امر فرمايد تا سنگهايي را كه بال در آنهاست كنده، آنگا40
  . و اندرون خانه را از هر طرف بتراشند و خاكي را كه تراشيده باشد به جاي ناپاك بيرون شهر بريزند41
  . خانه را اندود كنند و سنگهاي ديگر گرفته، بجاي آن سنگها بگذارند و خاك ديگر گرفته،42
   و اگر بال برگردد و بعد از كندن سنگها و تراشيدن و اندود كردن خانه باز در خانه بروز كند،43
  . اگر بال در خانه پهن شده باشد اين برص مفسد در خانه است و آن نجس است.  پس كاهن بيايد و مالحظه نمايد44
  .تمامي خاك خانه و بجاي ناپاك بيرون شهر بياندازند پس خانه را خراب كند با سنگهايش و چوبش و 45
  . و هر كه داخل خانه شود و در تمام روزهايي كه بسته باشد تا شام نجس خواهد بود46
  . و هركه در خانه بخوابد رخت خود را بشويد و هر كه در خانه چيزي خورد، رخت خود را بشويد47
د از اندود كردن خانه بال در خانه پهن نشده باشد، پس كاهن حكم به طهارت خانه بدهد، زيرا بال رفع شده   و چون كاهن بيايد و مالحظه نمايد اگر بع48

  . است
  . و براي تطهير خانه دو گنجشك و چوب ارز و قرمز و زوفا بگيرد49
   و يك گنجشك را در ظرف سفالين براي آب روان ذبح نمايد،50
  .ده را گرفته، آنها را به خون گنجشك ذبح شده و آب روان فرو برد، و هفت مرتبه بر خانه بپاشد و چوب ارز و زوفا و قرمز و گنجشك زن51
  . و خانه را به خون گنجشك و به آب روان و به گنجشك زنده و به چوب ارز و زوفا و قرمز تطهير نمايد52
  . طاهر خواهد بود و گنجشك زنده را بيرون شهر به سوي صحرا رها كند، و خانه را كفاره نمايد و53
   اين است قانون، براي هر بالي برص و براي سعفه، 54
   و براي برص رخت و خانه، 55
  .  و براي آماس و قوبا و لكة براق56
 . اين قانون برص است.  و براي تعليم دادن كه چه وقت نجس مي باشد و چه وقت طاهر57

  
15 

  :  و خداوند موسي و هارون را خطاب كرده، گفت1
  .مردي كه جريان از بدن خود دارد او به سبب جريانش نجس است: بني اسرائيل را خطاب كرده، به ايشان بگوييد 2
  .اين نجاست اوست.  و اين است نجاستش، به سبب جريان او، خواه جريانش از گوشتش روان باشد خواه جريانش از گوشتش بسته باشد3
  . است، و هر چه بر آن بنشيند نجس است هر بستري كه صاحب جريان بر آن بخوابد نجس4
  . و هر كه بستر او را لمس نمايد، رخت خود را بشويد، و به آب غسل كند، و تا شام نجس باشد5
  . و هر كه بنشيند بر هر چه صاحب جريان بر آن نشسته بود، رخت خود را بشويد و به آب غسل كند، و تا شام نجس باشد6
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  . رخت خود را بشويد و به آب غسل كند و تا شام نجس باشد  لمس نمايد، و هر كه بدن صاحب جريان را7
  . و اگر صاحب جريان، بر شخص طاهر آب دهن اندازد، آن كس رخت خود را بشويد، و به آب غسل كند، و تا شام نجس باشد8
  . و هر زيني كه صاحب جريان بر آن سوار شود، نجس باشد9
  . و هركه چيزي را كه زير او بوده باشد لمس نمايد تا شام نجس باشد10
  . و هر كسي را كه صاحب جريان لمس نمايد، و دست خود را به آب نشسته باشد، رخت خود را بشويد، و به آب غسل كند و تا شام نجس باشد11
 .چويبن به آب شسته شود و ظرف سفالين كه صاحب جريان آن را لمس نمايد، شكسته شود، و هر ظرف 12
 و چون صاحب جريان از جريان خود طاهر شده باشد، آنگاه هفت روز براي تطهير خود بشمارد، و رخت خود را بشويد و بدن خود را به آب غسل دهد 13

  .و طاهر باشد
  . آنها را به كاهن بدهد  و در روز هشتم دو فاخته يا دو جوجه كبوتر بگيرد، و به حضور خداوند به در خيمه اجتماع آمده،14
 .  و كاهن آنها را بگذراند، يكي براي قرباني گناه و ديگري براي قرباني سوختني، و كاهن براي وي به حضور خداوند جريانش را كفاره خواهد كرد15

  . و چون مني از كسي درآيد تمامي بدن خود را به آب غسل دهد، و تا شام نجس باشد16
  .  كه مني بر آن باشد به آب شسته شود، و تا شام نجس باشد و هر رخت و هر چرمي17
 . و هر زني كه مرد با او بخوابد و انزال كند، به آب غسل كنند و تا شام نجس باشند18
  .باشدو هركه او را لمس نمايد، تا شام نجس .  هفت روز در حيض خود بماند  و اگر زني جريان دارد، و جرياني كه در بدنش است خون باشد،19
  . و بر هر چيزي كه در حيض خود بخوابد نجس باشد، و بر هر چيزي كه بنشيند نجس باشد20
  . و هركه بستر او را لمس كند، رخت خود را بشويد، و به آب غسل كند و تا شام نجس باشد21
  .و تا شام نجس باشد و به آب غسل كند،   و هر كه چيزي را كه او بر آن نشسته بود لمس نمايد رخت خود را بشويد،22
  . و اگر آن بر بستر باشد يا بر هر چيزي كه او بر آن نشسته بود، چون آن چيز را لمس كند تا شام نجس باشد23
 .و هر بستري كه بر آن بخوابد نجس خواهد بود.  و اگر مردي با او هم بستر شود و حيض او بر وي باشد تا هفت روز نجس خواهد بود24
 يا زياده از زمان حيض خود جريان دارد، تمامي روزهاي جريان نجاستش مثل   غيراز زمان حيض خود جريان خون دارد، اي بسيار، و زني كه روزه25

  .او نجس است. روزهاي حيضش خواهد بود
يند مثل نجاست حيضش و هر چيزي كه بر آن بنش.  مثل بستر حيضش براي وي خواهد بود  و هر بستري كه در روزهاي جريان خود بر آن بخوابد،26

  .نجس خواهد بود
 . پس رخت خود را بشويد و به آب غسل كند و تا شام نجس باشد.  و هر كه اين چيزها را لمس نمايد نجس مي باشد27

  . و اگر از جريان خود طاهر شده باشد، هفت روز براي خود بشمارد، و بعد از آن طاهر خواهد بود28
  .دو جوجة كبوتر بگيرد، و آنها را نزد كاهن به در خيمه اجتماع بياورد و در روز هشتم دو فاخته يا 29
  .و كاهن براي وي نجاست جريانش را به حضور خداوند كفاره كند.  و كاهن يكي را براي قرباني گناه و ديگري را براي قرباني سوختني بگذراند30
 .كن مرا كه در ميان ايشان است نجس سازند و در نجاست خود بميرند پس بني اسرائيل را از نجاست ايشان جدا خواهيد كرد، مبادا مس31
  . اين است قانون كسي كه جريان دارد، و كسي كه مني از وي درآيد و از آن نجس شده باشد32
 .  و حايض در حيضش و هر كه جريان دارد خواه مرد خواه زن، و مردي كه با زن نجس همبستر شود33

  
16 

  : وقتي كه نزد خداوند آمدند و مردند خطاب كرده، گفت عد از مردن دو پسر هارون، و خداوند موسي را ب1
برادر خود هارون را بگو كه به قدس درون حجاب پيش كرسي رحمت كه بر تابوت است همه وقت داخل نشود، مبادا بميرد، :  پس خداوند به موسي گفت2

  .زيرا كه در ابر بر كرسي رحمت ظاهر خواهم شد
  .ين چيزها هارون داخل قدس بشود، با گوساله اي براي قرباني گناه، وقوچي براي قرباني سوختني و با ا3
. اينها درخت مقدس است.  كتان معمم باشد  و پيراهن كتان مقدس را بپوشد، و زير جامة كتان بر بدنش باشد، و به كمربند كتان بسته شود، و به عمامة4

  . نها را بپوشد آ پس بدن خود را به آب غسل داده،
  . و از جماعت بني اسرائيل دو بز نرينه براي قرباني گناه، و يك قوچ براي قرباني سوختني بگيرد5
 و دو بز را بگيرد و آنها را به حضور خداوند به 7.  و براي خود اهل خانة خود كفاره نمايد  و هارون گوسالة قرباني گناه را كه براي خود اوست بگذراند،6

  .اجتماع حاضر سازددر خيمه 
  . و هارون برآن دو بز قرعه اندازد، يك قرعه براي خداوند و يك قرعه براي عزازيل8
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  . و بجهت قرباني گناه بگذراند  و هارون بزي را كه قرعه براي خداوند بر آن برآمد نزديك بياورد،9
 . ، و بر آن كفاره نمايد و آن را براي عزازيل به صحرا بفرستد و بزي كه قرعه براي عزازيل بر آن برآمد به حضور خداوند زنده حاضر شود10

 و هارون گاو قرباني گناه را كه براي خود اوست نزديك بياورد، و براي خود و اهل خانة خود كفاره نمايد، و گاو قرباني گناه را كه براي خود اوست 11
  .ذبح كند

  .داوند است و دو مشت از بخور معطر كوبيده شده برداشته، به اندرون حجاب بياورد و مجمري پر از زغال آتش از روز مذبح كه به حضور خ12
  . و بخور را بر آتش به حضور خداوند بنهد تا ابر بخور كرسي رحمت را كه بر تابوت شهادت است بپوشاند، مبادا بميرد13
  .ري از خون را پيش روي كرسي رحمت هفت مرتبه بپاشد و از خون گاو گرفته، بر كرسي رحمت به انگشت خود به طرف مشرق بپاشد، و قد14
 پس بز قرباني گناه را كه براي قوم است ذبح نمايد، و خونش را به اندرون حجاب بياورد، و با خونش چنانكه با خون گاو عمل كرده بود عمل كند، و آن 15

  .را بر كرسي رحمت و پيش روي كرسي رحمت بپاشد
 و به سبب تقصيرهاي ايشان با تمامي گناهان ايشان، و براي خيمة اجتماع كه با ايشان در ميان  به سبب نجاسات بني اسرائيل، و براي قدس كفاره نمايد 16

  .نجاست ايشان ساكن است، همچنين بكند
خود و براي اهل خانة خود و براي كفاره داخل قدس بشود تا وقتي كه بيرون آيد، پس براي   اجتماع نباشد، و از وقتي كه براي كردن  و هيچكس در خيمة17

  . تمامي جماعت اسرائيل كفاره خواهد كرد
 پس نزد مذبح كه به حضور خداوند است بيرون آيد، و براي آن كفاره نمايد، و از خون گاو  و از خون بز گرفته، آن را بر شاخه هاي مذبح به هر طرف 18

  .بپاشد
 .بر آن بپاشد و آن را تطهير كند، و آن را از نجاسات بني اسرائيل تقديس نمايد و قدري از خون را به انگشت خود هفت مرتبه 19
  . و چون از كفاره نمودن براي قدس و براي خيمة اجتماع و براي مذبح فارغ شود، آنگاه بز زنده نزديك بياورد20
رهاي ايشان را با همة گناهان ايشان اعتراف نمايد، و آنها را بر  و هارون دو دست خود را بر سر بز زنده بنهد، و همة خطاهاي بني اسرائيل و همة تقصي21

  .سر بز بگذارد و آن را بدست شخص حاضر به صحرا بفرستد
  .پس بز را به صحرا رها كند.  گناهان ايشان را به زمين ويران بر خود خواهد برد  و بز همة22
  . داخل شده به قدس پوشيده بود بيرون كرده، آنها را در آنجا بگذارد اجتماع داخل شود، و رخت كتان را در وقت  و هارون به خيمة23
 و بدن خود را در جاي مقدس به آب غسل دهد، و رخت خود را پوشيده، بيرون آيد، و قرباني سوختني خود و قرباني سوختني قوم را گذراند، و براي 24

  .خود و براي قوم كفاره نمايد
  . بسوزاند و پيه قرباني گناه را بر مذبح25
  .   و آنكه بز را براي عزازيل رها كرد رخت خود را بشويد و بدن خود را به آب غسل دهد، و بعد از آن به لشكرگاه داخل شود26
ين آنها  بيرون لشكرگاه برده شود، و پوست و گوشت و سرگ  و گاو قرباني گناه و بز قرباني گناه را كه خون آنها به قدس براي كردن كفاره آورده شد،27

  .را به آتش بسوزانند
 . و آنكه آنها را سوزانيد رخت خود را بشويد و بدن خود را به آب غسل دهد، و بعد از آن به لشكرگاه داخل شود28
يبي كه درميان  و اين براي شما فريضة دائمي باشد، كه در روز دهم از ماه هفتم جانهاي خود را ذليل سازيد، و هيچ كار ميكنيد، خواه متوطن خواه غر29

  .مأوا گزيده باشد
  .  زيرا كه در آن روز كفاره براي تطهير شما كرده خواهد شد، و از جميع گناه خود به حضور خداوند طاهر خواهيد شد30
  . اين است فريضة دائمي.  اين سبت آرامي براي شماست، پس جانهاي خود را ذليل سازيد31
  . و رختهاي كتان يعني رختهاي مقدس بپوشد. ه باشد، تا در جاي پدر خود كاهنت نمايد كفاره را بنمايد و تخصيص شد  و كاهني كه مسح شده،32
  . و براي قدس مقدس كفاره نمايد، و براي خيمة اجتماع و مذبح كفاره نمايد، و براي كهنه و تمامي جماعت قوم كفاره نمايد33
پس چنانكه خداوند موسي . راي بني اسرائيل از تمامي گناهان ايشان يك مرتبه هر سال كفاره شود و اين است براي شما فريضة دائمي خواهد بود تا ب34

 .  همچنان بعمل آورد را امر فرموده،

  
17 

  : و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت1
  :   يد و مي گويداين است كاري كه خداوند مي فرما:  به ايشان بگو  هارون و پسرانش و چميع بني اسرائيل را خطاب كرده،2
   هر شخصي از خاندان اسرائيل كه گاو يا گوسفند يا بز در لشكرگاه ذبح نمايد، يا آنكه بيرون لشكرگاه ذبح نمايد،3
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 او خون ريخته است و.  بر آن شخص خون محسوب خواهد شد  اجتماع نياورد، تا قرباني براي خداوند پيش مسكن خداوند بگذراند،  و آن را به در خيمة4
  .آن شخص از قوم خود منقطع خواهد شد

 تا آنكه بني اسرائيل ذبايح خود را كه در صحرا ذبح مي كنند بياورند، يعني براي خداوند به در خيمة اجتماع نزديك كاهن آنها را بياورند، و آنها را بجهت 5
  .ذبايح سالمتي براي خداوند ذبح نمايند

  . اجتماع بپاشد، و پيه را بسوزاند تا عطر خوشبو براي خداوند شود يمة و كاهن خون را بر مذبح خداوند نزد در خ6
 .  دائمي خواهد بود اين براي ايشان در پشتهاي ايشان فريضة.  و بعد از اين، ذبايح خود را براي ديوهايي كه در عقب آنها زنا مي كنند ديگر ذبح ننمايند7

  غريباني كه درميان شما مأوا گزينند كه قرباني سوختني يا ذبيحه بگذراند، هر كس از خاندان اسرائيل و از :  و ايشان را بگو8
  .آن شخص از قوم خود منقطع خواهد شد.  و آن را به در خيمة اجتماع نياورد، تا آن را براي خداوند بگذراند9
 بخورد، من روز خود را برآن شخصي كه خون خورده  و هر كس از خاندان اسرائيل يا از غريباني كه در ميان شما مأوا گزينند كه هر قسم خون را10

  .باشد برمي گردانم، و او را از ميان قومش منقطع خواهم ساخت
  . زيرا كه جان جسد در خون است، و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا براي جانهاي شما كفاره كند، زيرا خون است كه براي جان كفاره مي كند11
  .شما مأوا گزيند خون نخورد هيچكس از شما خون نخورد و غريبي كه در ميان: ئيل را گفته ام بنابراين بني اسرا12
 كه هر جانور يا مرغي را كه خورده مي شود صيد كند، پس خون آن را بريزد   و هر شخصي از بني اسرائيل يا از غريباني كه درميان شما مأوا گزينند،13

  .و به خاك بپوشاند
   پس بني اسرائيل را گفته ام خون هيچ ذي جسد را مخوريد، زيرا جان هر ذي جسد خون آن است،  جسد خون آن و جان آن يكي است، زيرا جان هر ذي14

 .هر كه آن را بخورد منقطع خواهد شد
پس طاهر خواهد . ام نجس باشد و هركسي از متوطنان را از غريباني كه ميته يا دريده شده اي بخورد، رخت خود را بشويد، و به آب غسل كند و تا ش15

 .شد
  . و اگر آن را نشويد و بدن خود را غسل ندهد، متحمل گناه خود خواهد بود16

 
18 

 : و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت1
 .من يهوه خداي شما هستم:  بني اسرائيل را خطاب كرده، به ايشان بگو2
 و مثل اعمال زمين كنعان كه من شما را به آنجا داخل خواهم كرد عمل منماييد، و برحسب  اييد، مثل اعمال زمين مصر كه درآن ساكن مي بوديد عمل منم3

 .فرايض ايشان رفتار مكنيد
 . احكام مرا بجا آوريد و فرايض مرا نگاه داريد تا در آنها رفتار نماييد، من يهوه خداي شما هستم4
 .ها را بجا آورد در آنها زيست خواهد كرد، من يهوه هستم پس فرايض و احكام مرا نگاه داريد، كه هر آدمي كه آن5
 .    من يهوه هستم.  هيچ كس به احدي از اقرباي خويش نزديكي ننمايد تا كشف عورت بكند6

 .كشف عورت او مكن.  عورت پدر خود يعني عورت مادر خود را كشف منما؛ او مادر توست7
 .وستآن عورت پدر ت.  عورت زن پدر خود را كشف مكن8
عورت دختر پسرت و دختر .  عورت ايشان را كشف منما  چه مولود بيرون،  عورت خواهر خود، خواه دختر پدرت، خواه دختر مادرت چه مولود در خانه،9

 .دخترت، عورت ايشان را كشف مكن، زيرا كه اينها عورت تو است
 . كشف عورت او مكن عورت دختر زن پدرت كه از پدر تو زاييده باشد، او خواهر تو است11
 . عورت خواهر پدر خود را كشف مكن، او از اقرباي پدر تو است12
 . عورت خواهر مادر خود را كشف مكن، او از اقرباي مادر تو است13
 .     تو است او به منزلة عمة.  عورت برادر پدر خود را كشف مكن، و به زن او نزديكي منما14

 .عورت او را كشف مكن. و زن پسر تو است ا  عورت عروس خود را كشف مكن،15
 .آن عورت برادر تو است.  عورت زن برادر خود را كشف مكن16
اينان از اقرباي او مي باشند و اين فجور . و دختر پسر او يا دختر دختر او را مگير، تا عورت او را كشف كني.  عورت زني را با دخترش كشف مكن17

 . است

 .  و تا عورت او را با وي مادامي كه او زنده است، كشف نمايي  او بشود،  تا هيوية ير، و زني را با خواهرش مگ18

 . و به زني در نجاست حيضش نزديكي منما، تا عورت او را كشف كني19
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 . خود همبستر مشو، تا خود را با وي نجس سازي  و با زن همساية20
 .من يهوه هستم. ام خداي خود را بي حرمت مساز و كسي از ذريت خود را براي مولك از آتش مگذران و ن21
 . و با ذكور مثل زن جماع مكن، زيرا كه اين فجور است22
 .  تا خود را به آن نجس سازي، و زني پيش بهيمه اي نايستد تا با آن جماع كند، زيرا كه اين فجور است  و با هيچ بهيمه اي جماع مكن،23

 .جس مسازيد، زيرا به همة اينها امتهايي كه پيش روي شما بيرون مي كنم، نجس شده اند به هيچ كدام از اينها خويشتن را ن24
 .  و زمين نجس شده است، و انتقام گناهش را از آن خواهد كشيد، و زمين ساكنان خود را قي خواهد نمود25

 .     د، نه متوطن نه غريبي كه درميان شما مأوا گزيند پس شما فرايض و احكام مرا نگاه داريد، و هيچ كدام از اينها فجور را به عمل نياوري26

 . و زمين نجس شده است  زيرا مردمان آن زمين كه قبل ازشما بودند، جميع اين فجور را كردند،27
 . مبادا زمين شما را نيز قي كند، اگر آن را نجس سازيد، چنانكه امتهايي را كه قبل از شما بودند، قي كرده است28
 . كسي كه يكي از اين فجور را بكند، همة كسانيكه كرده باشند، از ميان قوم خود منقطع خواهند شد زيرا هر29
من يهوه خداي .  و خود را به آنها نجس مسازييد  پس وصيت مرا نگاه داريد، و از رسوم زشت كه قبل از شما به عمل آورده شده است عمل منماييد،30

 .شما هستم
 

19 

 :خطاب كرده، گفت و خداوند موسي را 1
 .مقدس باشيد، زيرا كه من يهوه خداي شما قدوس هستم:   تمامي جماعت بني اسرائيل را خطاب كرده، به ايشان بگو2
 . من يهوه خداي شما هستم  هريكي از شما مادر و پدر خود را احترام نمايد و سبت هاي مرا نگاه داريد،3
 .من يهوه خداي شما هستم. ه شده براي خود مسازيد به سوي بتها ميل مكنيد، و خدايان ريخت4
  سالمتي نزد خداوند بگذرانيد، آن را بگذرانيد تا مقبول شويد،   و چون ذبيحة5

 . و اگر چيزي از آن تا روز سوم بماند به آتش سوخته شود و در فرداي آن روز خورده شود،.  در روزي كه آن را ذبح نماييد6
 .ه شود، مكروه مي باشد، مقبول بخواهد شد و اگر در روز سوم خورد7
 .  و هركه آن را بخورد، متحمل گناه خود خواهد بود، زيرا چيز مقدس خداوند را بي حرمت كرده است، آن كس از قوم خود متقطع خواهد شد8

 .ي مكنيد خود را تمام نكنيد، و محصول خود را خوشه چين  و چون حاصل زمين خود را درو كنيد، گوشه هاي مزرعة9
 .  آنها را براي فقير و غريب بگذار، من يهوه خداي شما هستم  و تاكستان خود را دانه چيني منما و خوشه هاي ريخته شدة تاكستان خود را بر مچين،10

 .  دزدي مكنيد، و مكر منماييد، و با يكديگر دروغ مگوييد11

 . حرمت نموده باشيد، من يهوه هستم و به نام من قسم دروغ مخوريد، كه نام خداي خود را بي 12

 . و مزد مزدور نزد تو تا صبح نماند  خود را غصب منما، و ستم مكن،  مال همساية13
 . و از خداي خود بترس، من يهوه هستم  كر را لعنت مكن، و پيش روي كور سنگ لغزش مگذار،14
 . ترم بدار، و در بارة همساية خود به انصاف داوري بكن در داوري بي انصافي مكن، و فقير را طرفداري منما و بزرگ را مح15

 .من يهوه هستم.  و بر خون همساية خود مايست  در ميان قوم خود براي سخن چيني گردش مكن،16
 . خود را تنبيه كن ، و به سبب او متحمل گناه مباش  البته همساية  برادر خود را در دل خود بغض منما،17
 .من يهوه هستم. نتقام مگير، و كينه مورز، و همساية خود را مثل خويشتن محبت نما از ابناي قوم خود ا18
بهيمة خود را با غير جنس آن به جماع وامدار؛ و مزرعه خود را به دو قسم تخم مكار؛ و رخت از دو قسم بافته شده در بر خود .  فرايض مرا نگاه داريد19

 .مكن
 اما فديه نداده شده،  و نه آزادي به او بخشيده، ايشان را سياست بايد كرد، ليكن  زن كنيز و نامزد كسي باشد، و مردي كه با زني همبستر شود و آن 20

 .كشته نشوند زيرا كه او آزاد نبود
 . و مرد براي قرباني جرم خود قوچ قرباني جرم را نزد خداوند به در خيمه اجتماع بياورد21
 .نزد خداوند گناهش را كه كرده است كفاره خواهد كرد، و او از گناهي كه كرده است آمرزيده خواهد شد و كاهن براي وي به قوچ قرباني جرم 22
 و چون به آن زمين داخل شديد و هرقسم درخت را براي خوراك نشانديد، پس ميوة آن را مثل نامختوني آن بشماريد، سه سال براي شما نامختون 23

 .باشد؛ خورده نشود
 . ميوة آن براي تمجيد خداوند مقدس خواهد بود م همة و در سال چهار24
 .من يهوه خداي شما هستم.  آن را  بخوريد تا محصول خود را براي شما زياده كند  و در سال پنجم ميوة25
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 . هيچ چيز را با خون مخوريد و تفأل مزنيد و شگون مكنيد26
 .نيد گوشه هاي سر خود را متراشيد، و گوشه هاي ريش خود را مچي27
 .من يهوه هستم.  بدن خود را بجهت مرده مجروح مسازيد، و هيچ نشان بر خود داغ مكنيد28
 . دختر خود را بي عصمت مساز، و او را به فاحشگي وامدار، مبادا زمين مرتكب زنا شود و زمين پر از فجور گردد29
 .  هستممن يهوه.  سبت هاي مرا نگاه داريد، و مكان مقدس مرا محترم داريد30

 . من يهوه هستم.  به اصحاب اجنه توجه مكنيد، و از جادوگران پرسش منماييد، تا خود را به ايشان نجس سازيد31

 .من يهوه هستم.  در پيش ريش سفيد برخيز، و روي مرد پير را محترم دار، و از خداي خود بترس32
 .د و چون غريبي با تو در زمين شما مأوا گزيند، او را ميازاري33
 .من يهوه خداي شما هستم. و او را مثل خود محبت نما، زيرا كه شما در زمين غريب بوديد.  غريبي كه درميان شما مأوا گزيند، مثل متوطن از شما باشد34
 .  در عدل هيچ بي انصافي مكنيد، يعني در پيمايش يا در وزن يا در پيمانه35

 . من يهوه خداي شما هستم كه شما را از زمين مصر بيرون آوردم. و هين راست بداريد ترازوهاي راست و سنگهاي راست و ايفة راست 36

 .من يهوه هستم.  پس جميع فرايض مرا و احكام مرا نگاه داريد و آنها را بجا آوريد37
 

20 

 : و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت1
در اسرائيل مأوا گزينند، كه از ذريت خود به مولَك بدهد، البته كشته شود؛ قوم زمين او را هر كسي از بني اسرائيل يا از غريباني كه :  بني اسرائيل را بگو2

 .با سنگ سنگسار كنند
 و من روي خود را به ضد آن شخص خواهم گردانيد، و او را از ميان قومش منقطع خواهم ساخت، زيرا كه از ذريت خود به مولك داده است، تا مكان 3

 . نام قدوس مرا بي حرمت كندمقدس مرا نجس سازد، و
  تا وقتي كه از ذريت خود به مولك داده باشد، و او را نكشند،  و اگر قوم زمين چشمان خود را از آن شخص بپوشانند،4

ك زنا كرده اند،  آنگاه من روي خود را به ضد آن شخص و خاندانش خواهم گردانيد، و او را و همة كساني را كه در عقب او زنا كار شده، در پيروي مول5
 .از ميان قوم ايشان منقطع خواهم ساخت

 و كسي كه به سوي صاحبان اجنه و جادوگران توجه نمايد، تا در عقب ايشان زنا كند، من روي خود را به ضد آن شخص خواهم گردانيد، و او را از 6
 .ميان قومش منقطع خواهم ساخت

 .ن يهوه خداي شما هستم پس خود را تقديس نماييد و مقدس باشيد، زيرا م7
 .من يهوه هستم كه شما را تقديس مي نمايم.  و فرايض مرا نگاه داشته، آنها را بجا آوريد8
 . و هركسي كه پدر يا مادر خود را لعنت كند، البته كشته شود، چونكه پدر و مادر خود را لعنت كرده است، خونش بر خود او خواهد بود9
 . كند يعني هر كه با زن همساية خود زنا نمايد، زاني و زانيه البته كشته شوندو كسي كه با زن ديگري زنا 10
 .خون ايشان بر خود ايشان است.  و كسي كه با زن پدر خود بخوابد، و عورت پدر خود را كشف نمايد، هر دو البته كشته شوند11
 .خون ايشان بر خود ايشان است.  اندفاحشگي كرده.  و اگر كسي با عروس بخوابد هر دو ايشان البته كشته شوند12
 .خون ايشان بر خود ايشان است. هر دو ايشان البته كشته شوند.  و اگر مردي با مردي مثل با زن بخوابد هر دو فجور كرده اند13
 .داو و ايشان به آتش سوخته شوند، تا درميان شما قباحتي نباش.  و اگر كسي زني و مادرش را بگيرد، اين قباحت است14
 . و مردي كه با بهيمه اي جماع كند، البته كشته شود و آن بهميه را نيز بكشيد15
 .البته كشته شوند خون آنها بر خود آنهاست.  و زني كه به بهيمه اي نزديك شود تا با آن جماع كند، آن زن و بهيمه را بكش16
در پيش .  اين رسوايي است يرد، و عورت او را ببيند و او عورت وي را ببيند، و كسي كه خواهر خود را خواه دختر پدرش خواه دختر مادرش باشد بگ17

 . متحمل گناه خود خواهد بود. چشمان پسران قوم خود منقطع شوند، چون كه عورت خواهر خود را كشف كرده است

شمة خون خود را كشف نموده است، هر دوي  و كسي كه با زن حايض بخوابد و عورت او را كشف نمايد، او چشمة او را كشف كرده است و او چ18
 . ايشان از ميان قوم خود منقطع خواهند شد

 .ايشان متحمل گناه خود خواهند بود.  و عورت خواهر مادرت يا خواهر پدرت را كشف مكن؛ آن كس خويش خود را عريان ساخته است19
 .بي كس خواهند بود. متحمل گناه خود خواهند بود. ت و كسي كه با زن عموي خود بخوابد، عورت عموي خود را كشف كرده اس20
 .بي كس خواهند بود. عورت برادر خود را كشف كرده است.  اين نجاست است  و كسي كه زن برادر خود را بگيرد،21
 .تا در آن ساكن شويد، شما را قي نكند پس جميع فرايض مرا و جميع احكام مرا نگاه داشته، آنها را بجا آوريد، تا زميني كه من شما را به آنجا مي آورم 22
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 . و به رسوم قومهايي كه من آنها را از پيش شما بيرون مي كنم رفتار ننماييد، زيرا كه جميع اين كارها را كردند پس ايشان را مكروه داشتم23
من يهوه . د، زميني كه به شير و شهد جاري است و به شما گفتم شما وارث اين زمين خواهيد بود و من آن را به شما خواهم داد و وارث آن بشويي24

 .خداي شما هستم كه شما را از امتها امتياز كرده ام
 پس در ميان بهايم طاهر و نجس، و درميان مرغان نجس و طاهر امتياز كنيد، و جانهاي خود را به بهيمه يا مرغ يا به هيچ چيزي كه بر زمين مي خزد 25

 .ي شما جدا كرده ام تا نجس باشندمكروه مسازيد، كه آنها را برا
 . و براي من مقدس باشيد زيرا كه من يهوه قدوس هستم، و شما را از امتها امتياز كرده ام تا از آن من باشيد26
 . خون ايشان بر خود ايشان است.  مرد و زني كه صاحب اجنه يا جادوگر باشد، البته كشته شوند، ايشان را به سنگ سنگسار كنيد27
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 كسي از شما براي مردگان، خود را نجس نسازد،: به كاهنان يعني پسران هارون خطاب كرده، به ايشان بگو:  و خداوند به موسي گفت1

 . جز براي خويشاوندان خود، يعني براي مادرش و پدرش و پسرش و دخترش و برادرش2
 .ود را نجس تواند كرد و براي خواهر باكره خود كه قريب او باشد و شوهر ندارد، براي او خ3
 .    چونكه در قوم خود رئيس است، خود را نجس نسازد، تا خويشتن را بي عصمت نمايد4

 .   سر خود را بي مو نسازند، و گوشه هاي ريش خود را نتراشند، و بدن خود را مجروح ننمايند5

پس مقدس .  هداياي آتشين خداوند و طعام خداي خود را ايشان مي گذارندزيرا كه.  براي خداي خود مقدس باشند، و نام خداي خود را بي حرمت ننمايند6
 . باشند

 . زن زانيه يا بي عصمت را نكاح ننمايند، و زن مطلقّه از شوهرش را نگيرند، زيرا او براي خداي خود مقدس است7
 .    د، زيرا من يهوه كه شما را تقديس مي كنم، قدوس هستمپس براي تو مقدس باش.  پس او را تقديس نما، زيرا كه او طعام خداي خود را مي گذراند8

 .به آتش سوخته شود.  و دختر هر كاهني كه خود را به فاحشگي بي عصمت ساخته باشد، پدر خود را بي عصمت كرده است9
تا لباس را بپوشد، موي سر خود را نگشايد  كه بر سر او روغن مسح ريخته شده، و تخصيص گرديده باشد   و آنكه از ميان برادرانش رئيس كهنه باشد،10

 و گريبان خود را چاك نكند،

 . و نزد هيچ شخص مرده نرود، و براي پدر خود و مادر خود خويشتن را نجس نسازد11 
 . يهوه هستممن.  و از مكان مقدس بيرون نرود، و مكان مقدس خداي خود را بي عصمت نسازد، زيرا كه تاج روغن مسح خداي او بر وي مي باشد12
 . و او زن باكره اي نكاح كند13
 . و بيوه و مطلقه و بي عصمت و زانيه، اينها را نگيرد، فقط باكره اي از قوم خود به زني بگيرد14
 . من يهوه هستم كه او را مقدس مي سازم.  و ذريت خود را درميان قوم خود بي عصمت نسازد15

 :    و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت16

 .هر كس از اوالد تو در طبقات ايشان كه عيب داشته باشد نزديك نيايد تا طعام خداي خود را بگذراند:  هارون را خطاب كرده، بگو17
  نه مرد كور و نه لنگ و نه پهن بيني و نه زايداالعضا،   پس هر كس كه عيب دارد نزديك نيايد،18

  و نه كسي كه شكسته پا يا شكسته دست باشد،19

 .و نه گوژپشت و نه كوتاه قد و نه كسي كه در چشم خود لكه دارد، و نه صاحب جرب و نه كسي كه گري دارد و نه شكسته بيضه 20
 هركس از اوالد هارون كاهن كه عيب داشته باشد نزديك نيايد، تا هداياي آتشين خداوند را بگذراند، چونكه معيوب است، براي گذرانيدن طعام خداي 21

 .ك نيايدخود نزدي
 . طعام خداي خود را خواه از آنچه قدس اقداس است و خواه از آنچه مقدس است، بخورد22
من يهوه هستم كه ايشان را تقديس مي .  ليكن به حجاب داخل نشود و به مذبح نزديك نيايد، چونكه معيوب است، تا مكان مقدس مرا  بي حرمت نسازد23
 .كنم

 .امي بني اسرائيل را چنين گفت پس موسي هارون و پسرانش و تم24
 

22 

 : و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت1
 .من يهوه هستم.  هارون و پسرانش را بگو كه از موقوفات بني اسرائيل كه براي من وقف مي كنند احتراز نمايند، و نام قدوس مرا بي حرمت نسازند2
به موقوفاتي كه بني اسرائيل براي خداوند وقف نمايند نزديك بيايد، و نجاست او بر وي هر كس از همة ذريت شما در نسلهاي شما كه :  به ايشان بگو3

 .من يهوه هستم. باشد، آن كس از حضور من منقطع خواهد شد
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 هركس از ذريت هارون كه مبروص يا صاحب جريان باشد تا طاهر نشود، از چيزهاي مقدس نخورد، و كسي كه هر چيزي را كه از ميت نجس شود 4
  و كسي كه مني از وي درآيد، لمس نمايد،

 . و كسي كه هر حشرات را كه از آن نجس مي شوند لمس نمايد، يا آدمي را كه از او نجس مي شوند از هر نجاستي كه دارد5
 . پس كسي كه يكي از اينها را لمس نمايد تا شام نجس باشد، و تا بدن خود را به آب غسل ندهد از چيزهاي مقدس نخورد6
 . آنگاه طاهر خواهد بود، و بعد از آن از چيزهاي مقدس بخورد چونكه خوراك وي است  و چون آفتاب غروب كند،7
 .من يهوه هستم.  ميته يا دريده شده را نخورد تا از آن نجس شود8
 .ن يهوه هستم كه ايشان را تقديس مي نمايمم. و اگر آن را بي حرمت نمايند بميرند.  پس وصيت مرا نگاه دارند مبادا به سبب آن متحمل گناه شوند9
 .  هيچ غريبي چيز مقدس نخورد، و مهمان كاهن و مزدور او چيز مقدس نخورد10

 . هر دو خوراك او را بخورند. او آن را بخورد و خانه زاد او نيز.  اما اگر كاهن كسي را بخرد، زرخريد او مي باشد11

 .اشد، از هداياي مقدس نخرد مرد غريب ب  و دختر كاهن اگر منكوحة12
 . به خانة پدر خود مثل طفوليتش برگردد، خوراك پدر خود را بخورد، ليكن هيچ غريب از آن نخورد  و دختر كاهن كه بيوه يا مطلقه بشود و اوالد نداشته،13
 .د و اگر كسي سهواً چيز مقدس را بخورد، پنج يك بر آن اضافه كرده، آن چيز مقدس را به كاهن بده14
 . و چيزهاي مقدس بني اسرائيل را كه براي خداوند مي گذرانند، بي حرمت نسازند15
 . ايشان را متحمل جرم گناه نسازند، زيرا من يهوه هستم كه ايشان را تقديس مي نمايم  و به خوردن چيزهاي مقدس ايشان،16
 :     خداوند موسي را خطاب كرده، گفت17

هر كس از خاندان اسرائيل و از غريباني كه در اسرائيل باشند كه قرباني خود را :  به ايشان بگو  اسرائيل را خطاب كرده، هارون و پسرانش و جميع بني18
 بگذراند، خواه يكي از نذرهاي ايشان، خواه يكي از نوافل ايشان، كه آن را براي قرباني سوختني نزد خداوند مي گذارند، 

 . عيب از گاو يا از گوسفند يا از بز بگذرانيدآن را نر بي.  تا شما مقبول شويد19
 . هرچه را كه عيب دارد مگذرانيد، براي شما مقبول نخواهد شد20
 و اگر كسي ذبيحة سالمتي براي خداوند بگذراند، خواه براي وفاي نذر، خواه براي نافله، چه از رمه چه از گله، آن بي عيب باشد تا مقبول بشود، البته 21

 .ن نباشدهيچ عيب در آ
 .  آتشين براي خداوند بر مذبح مگذاريد  كور يا شكسته يا مجروح يا آبله دار يا صاحب جرب يا گري، اينها را براي خداوند مگذرانيد، و از اينها هدية22

 . اما گاو و گوسفند كه زايد يا ناقص اعضا باشد، آن را براي نوافل بگذران، ليكن براي نذر قبول نخواهد شد23
 . و آنچه را كه بيضة آن كوفته يا فشرده يا شكسته يا بريده باشد، براي خداوند نزديك مياوريد، و در زمين خود قرباني مگذرانيد24
 .  براي شما مقبول نخواهند شد  و از دست غريب نيز طعام خداي خود را از هيچ يك از اينها مگذرانيد، زيرا فساد آنها درآنهاست چونكه عيب دارند،25

 :   و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت26

 .چون گاو يا گوسفند يا بز زاييده شود، هفت روز نزد مادر خود بماند و در روز هشتم و بعد از قرباني هدية آتشين نزد خداوند مقبول خواهد شد  27
 .  اما گاو يا گوسفند آن را با بچه اش در يك روز ذبح منماييد28

 .راي خداوند ذبح نماييد، آن را ذبح كنيد تا مقبول شويد تشكر ب  و چون ذبيحة29
 .من يهوه هستم.  در همان روز خورده شود و چيزي از آن را تا صبح نگاه نداريد30
 . من يهوه هستم.  پس اوامر مرا نگاه داشته، آنها را بجا آوريد31

 .من يهوه هستم كه شما را تقديس مي نمايم. شد و نام قدوس مرا بي حرمت مسازيد و درميان بني اسرائيل تقديس خواهم 32
 » .من يهوه هستم.  و شما را از زمين مصر بيرون آوردم تا خداي شما باشم33

 
23 

 : و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت1
 . سمهاي من مي باشند اينها مو موسمهاي خداوند كه آنها را محفلهاي مقدس خواهيد خواند،:  بني اسرائيل را خطاب كرده، به ايشان بگو2

 . آن در همة مسكنهاي شما سبت براي خداوند است. هيچ كار مكنيد.  شش روز كار كرده شود و در روز هفتم سبت آرامي و محفل مقدس باشد3

 .  اينها موسمهاي خداوند و محفلهاي مقدس مي باشد، كه آنها در وقتهاي آنها اعالن بايد كرد4

 . فصح خداوند است ز چهاردهم ماه بين العصرين، در رو  در ماه اول،5
 . و در روز پانزدهم اين ماه عيد فطير براي خداوند است، هفت روز فطير بخوريد6
 . در روز اول محفل مقدس براي شما باشد، هيچ كار از شغل مكنيد7
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 . كار از شغل مكنيد هفت روز هدية آتشين براي خداوند بگذرانيد، و در روز هفتم، محفل مقدس باشد، هيچ 8

 :       و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت9

شويد، و محصول آن را درو كنيد، آنگاه بافة نوبر خود را نزد  چون به زميني كه من به شما مي دهم داخل:  بني اسرائيل را خطاب كرده، به ايشان بگو10
 .كاهن بياوريد

 . قبول شويد، در فرداي بعد از سبت كاهن آن را بجنباند و بافه را به حضور خداوند بجنباند تا شما م11

 .  و در روزي كه شما بافه را مي جنبانيد، برة يك سالة بي عيب براي قرباني سوختني به حضور خداوند بگذرانيد12

 ريختني آن چهار يك  اوند باشد، و هدية آتشين و عطر خوشبو براي خد  تا هدية  و هدية آردي آن دو عشر آرد نرم سرشته شده به روغن خواهد بود،13
 .هين شراب خواهد بود

اين براي پشتهاي شما در همة مسكنهاي .  تا همان روزي كه قرباني خداي خود را بگذرانيد  و نان و خوشه هاي برشته شده و خوشه هاي تازه مخوريد،14
 .شما فريضه اي ابدي خواهد بود

 . جنبانيدني را آورده باشيد، براي خود بشماريد تا هفت هفته تمام بشود  فافة و از فرداي آن سبت، از روزي كه15
 . تا فرداي بعد از سبت هفتم، پنجاه روز بشماريد، و هدية آردي تازه براي خداوند بگذرانيد16
 . تا نوبر براي خداوند باشد از مسكنهاي خود دو نان جنبانيدني از دو عشر بياوريد از آرد نرم باشد، و با خميرمايه پخته شود 17

 آردي و هدية ريختني آنها قرباني سوختني براي خداوند خواهد بود، و   و آنها با هدية  و همراه نان، هفت برة يك سالة بي عيب و يك گوساله و دو قوچ،18
 .هدية آتشين و عطر خوشبو براي خداوند

 .    براي ذبيحة سالمتي بگذرانيد نر يك ساله  و يك بز نر براي قرباني گناه، و دو برة19

 . و كاهن آنها را با نان نوبر به جهت هدية جنبانيدني به حضور خداوند با آن دو بره بجنباند، تا براي خداوند بجهت كاهن مقدس باشد20
 . پشتهاي شما فريضة ابدي باشددرهمة مسكنهاي شما بر. و هيچ كار از شغل مكنيد.  و درهمان روز منادي كنيد كه براي شما محفل مقدس باشد21
 و چون محصول زمين خود را درو كنيد، گوشه هاي مزرعة خود را تماماً درو مكن، و حصاد خود را خوشه چيني منما، آنها را براي فقير و غريب 22

 . من يهوه خداي شما هستم. بگذار

 :     و خداوند موسي راخطاب كرده، گفت23

 .درماه هفتم در روز اول ماه، آرامي سبت براي شما خواهد بود، يعني يادگاري نواختن كَرِنّاها و محفل مقدس: ، بگو بني اسرائيل را خطاب كرده24
 . هيچ كار از شغل مكنيد و هدية آتشين براي خداوند بگذرانيد25
 :    و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت26

 .  آتشين براي خداوند بگذرانيد جانهاي خود را ذليل سازيد، و هدية. شما محفل مقدس باشداين براي .  در دهم اين ماه هفتم، روز كفاره است27

 . زيرا كه روز كفاره است تا براي شما به حضور يهوه خداي شما كفاره بشود  و درهمان روز هيچ كار مكنيد،28
 . و هركسي كه درهمان روز خود را ذليل نسازد، از قوم خود منقطع خواهد شد29
 . و هركسي كه درهمان روز هرگونه كاري بكند، آن شخص را از ميان قوم او منقطع خواهم ساخت30
 . براي پشتهاي شما در همة مسكنهاي شما فريضه اي ابدي است.  هيچ كار مكنيد31

 ».سبت خود را نگاه داريد اين براي شما سبت آرامي خواهد بود، پس جانهاي خود را ذليل سازيد، در شام روز نهم، از شام تا شام 32
 :   و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت33

 .در روز پانزدهم اين ماه هفتم، عيد خيمه ها، هفت روز براي خداوند خواهد بود:  بگو  بني اسرائيل را خطاب كرده،34
 . در روز اول، محفل مقدس باشد، هيچ كار از شغل مكنيد35
اين تكميل عيد است، . وند بگذرانيد، و در روز هشتم جشن مقدس براي شما باشد، و هدية آتشين براي خداوند بگذرانيد هفت روز هدية آتشين براي خدا36

 .هيچ كار از شغل مكنيد
ردي و  اين موسمهاي خداوند است كه در آنها محفلهاي مقدس را اعالن بكنيد تا هدية آتشين براي خداوند بگذرانيد، يعني قرباني سوختني و هدية آ37

 مال هر روز را در روزش،. ذبيحه و هداياي ريختني

 . سواي سبت هاي خداوند و سواي عطاياي خود و سواي جميع نذرهاي خود و سواي همة نوافل خود كه براي خداوند مي دهيد38
 آرامي سبت خواهد بود، و در  داريد، در روز اول، در روز پانزدهم ماه هفتم چون شما محصول زمين را جمع كرده باشيد، عيد خداوند را هفت روز نگاه 39

 .روز هشتم آرامي سبت
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شاخه هاي درختان پر برگ، و بيدهاي نهر، و به حضور يهوه خداي خود هفت   و در روز اول ميوة درختان نيكو براي خود بگيريد، و شاخه هاي خرما و40
 .روز شادي نماييد

 .اوند عيد نگاه داريد، براي پشتهاي شما فريضه اي ابدي است كه در ماه هفتم آن را عيد نگاه داريد و آن را هر سال هفت روز براي خد41
 . متوطنان در اسرائيل در خيمه ها ساكن شوند  هفت روز در خيمه ها ساكن باشيد، همة42
 .من يهوه خداي شما هستم.  در خيمه ها ساكن گردانيدم تا طبقات شما بدانند كه من بني اسرائيل را وقتي كه ايشان را از زمين مصر بيرون آوردم43
 .  پس موسي بني اسرائيل را از موسمهاي خداوند خبر داد44

 

  
24 

   و خداوند موسي را خطاب كرده،    1
 . كه بني اسرائيل را امر بفرما تا روغن زيتون صاف كوبيده شده براي روشنايي بگيرند، تا چراغ را دائماً روشن كنند2
 4.        در پشتهاي شما فريضة ابدي است. رون آن را بيرون حجاب شهادت در خيمة اجتماع از شام تا صبح به حضور خداوند پيوسته بيآرايد ها3

  .چراغها را بر چراغدان طاهر، به حضور خداوند پيوسته بيارآييد
  . و آرد نرم بگير و از آن دوازده گرده بپز، براي هر گرده دو عشر باشد5
  . آنها را به دو صف، در هر صف شش، بر ميز طاهر به حضور خداوند بگذار و6
  . و بر هر صف بخور صاف بنه، تا بجهت يادگاري براي نان و هدية آتشين باشد براي خداوند7
  .از جانب بني اسرائيل عهد ابدي خواهد بود.  در هر روز سبت آن را هميشه به حضور خداوند بيارآييد8
ارون و پسرانش خواهد بود تا آن را در مكان مقدس بخورند، زيرا اين از هداياي آتشين خداوند به فريضة ابدي براي وي قدس اقداس خواهد  و از آن ه9

 . بود

  . و پسر زن اسرائيلي كه پدرش مرد مصري بود در ميان بني اسرائيل در لشكرگاه جنگ كردند10
  .پس او را نزد موسي آوردند و نام مادر او شلوميت دختر دبري از سبط دان بود.  كرد و پسر زن اسرائيلي اسم را كفر گفت و لعنت11
  . و او را در زندان انداختند تا از دهن خداوند اطالع يابند12
  : و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت13
  . بر سر وي بنهند و تمامي جماعت او را سنگسار كنند آن كس را كه لعنت كرده است، بيرون لشكرگاه ببر و همة آناني كه شنيدند دستهاي خود را14
  .هر كسي كه خداي خود را لعنت كند متحمل گناه خود خواهد بود:  و بني اسرائيل را خطاب كرده، بگو15
سم را كفر گفته است كشته  و هركه اسم يهوه را كفر گويد هر آينه كشته شود، تمامي جماعت او را البته سنگسار كنند، خواه غريب خواه متوطن چونكه ا16

 . شود

  . و كسي كه آدمي را بزند كه بميرد، البته كشته شود17
  . و كسي كه بهيمه اي را بزند كه بميرد عوض آن را بدهد، جان به عوض جان18
  . و كسي كه همساية خود را عيب رسانيده باشد چنانكه او كرده باشد، به او كرده خواهد شد19
  .، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان، چنانكه به آن شخص عيب رسانيده، همچنان به او رسانيده شود شكستگي عوض شكستگي20
  . و كسي كه بهيمه اي را كشت، عوض آن را بدهد، اما كسي كه انسان را كشت، كشته شود21
 . شما را يك حكم خواهد بود، خواه غريب خواه متوطن، زيرا كه من يهوه خداي شما هستم22
پس بني اسرائيل چنان كه خداوند .  و او را به سنگ سنگسار كردند سي بني اسرائيل را خبر داد، و آن را كه لعنت كرده بود، بيرون لشكرگاه بردند، و مو23

 .به موسي امر فرموده بود به عمل آوردند
  

25 

  :  و خداوند موسي را در كوه سينا خطاب كرده، گفت1
  .چون شما به زميني كه من به شما مي دهم، داخل شويد، آنگاه زمين، سبت خداوند را نگاه بداريد: يشان بگو بني اسرائيل را خطاب كرده، به ا2
  . شش سال مزرعة خود را بكار، و شش سال تاكستان خود را پازش بكن، و محصولش را جمع كن3
  . خود را مكار و تاكستان خود را پازش منما ة و در سال هفتم سبت آرامي براي زمين باشد، يعني سبت براي خداوند مزرع4
  . تو خودرو باشد، درو مكن، و انگورهاي مو پازش ناكردة خود را مچين، سال آرامي براي زمين باشد  آنچه از مزرعة5
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  .  و سبت زمين، خوراك بجهت شما خواهد بود، براي تو و غالمت و كنيزت و مزدورت و غريبي كه نزد تو مأوا گزيند6
 . و براي بهايمت و براي جانوراني كه در زمين تو باشند، همة محصولش خوراك خواهد بود7
  . و براي خود هفت سبت سالها بشمار، يعني هفت در هفت سال و مدت هفت سبت سالها براي تو چهل نه سال خواهد بود8
  .    دان، در تمامي زمين خود كَرِنّا را بگردان و در روز دهم از ماه هفتم درروز كفاره، كَرِنّاي بلند آواز را بگر9
اين براي شما يوبيل خواهد بود، و هركس از شما به ملك  خود .  سال پنجاهم را تقديس نماييد، و در زمين براي جميع ساكنانش آزادي را اعالن كنيد10

  . برگردد، و هركس از شما به قبيلة خود برگردد
  . زراعت مكنيد و حاصل خودروي آن را مچينيد و انگورهاي مو پازش ناكرده آن را مچينيد. يل خواهد بود اين سال پنجاهم براي شما يوب11
  .  چونكه يوبيل است، براي شما مقدس خواهد بود، محصول آن را در مزرعه بخوريد12
  . در سال يوبيل هر كس از شما به ملك خود برگردد13
  .يزي از دست همسايه ات بخري يكديگر را مغبون مسازيد و اگر چيزي به همساية خود بفروشي يا چ14
  . خود بخر و برحسب سالهاي محصولش به تو بفروشد  به حسب شمارة سالهاي بعد از يوبيل، از همساية15
  . اهم فروخت زيرا كه شمارة حاصل ها را به تو خو  و بر حسب كمي سالها قيمتش را كم نما،  برحسب زيادتي سالها قيمت آن را زياده كن،16
  .من يهوه خداي شما هستم.  و يكديگر را مغبون مسازيد، و از خداي خود بترس17
 .  پس فرايض مرا بجا آوريد و احكام مرا نگاه داشته، آنها را بعمل آوريد، تا در زمين به امنيت ساكن شويد18

  .  ساكن خواهيد بود و زمين بار خود را خواهد داد و به سيري خواهيد خورد، و به امنيت در آن19
   و اگر گوييد در سال هفتم چه بخوريم، زيرا اينك نمي كاريم و حاصل خود را جمع نمي كنيم، 20
  . پس در سال ششم بركت خود را بر شما خواهم فرمود و محصول سه سال خواهد داد21
  .هنه را بخوريد و در سال هشتم بكاريد و از محصول كهنه تا سال نهم بخوريد تا حاصل آن برسد، ك22
  . و زمين به فروش ابدي نرود زيرا زمين از آن من است، و شما نزد من غريب و مهمان هستيد23
  . و در تمامي زمين ملك خود براي زمين فكاك بدهيد24
  . برادرت مي فروشد، انفكاك نمايد اگر برادر تو فقير شده، بعضي از ملك خود را بفروشد، آنگاه ولي او كه خويش نزديك او باشد بيايد، و آنچه را كه25
  . و اگر كسي ولي ندارد و برخوردار شده، قدر فكاك آن را پيدا نمايد26
  . آنگاه سالهاي فروش آن را بشمارد و آنچه را كه زياده است به آن كس كه فروخته بود، رد نمايد، و او به ملك خود برگردد27
نچه فروخته است بدست خريدار آن تا سال يوبيل بماند، و دريوبيل رها خواهد شد، و او به ملك خود خواهد  آ  و اگر نتواند براي خود پس بگيرد، آنگاه28

 .برگشت
و اگر كسي خانة سكونتي در شهر حصاردار بفروشد، تا يك سال تمام بعد از فروختن آن حق انفكاك آن را خواهد داشت، مدت انفكاك آن يك سال   29

  .خواهد بود
 براي خريدار آن نسالً بعد نسل برقرار باشد، در يوبيل  مدت يك سال تمام آن را انفكاك ننمايد، پس آن خانه اي كه در شهر حصاردار است، و اگر در 30

  .رها نشود
  .هد شدبراي آنها حق انفكاك هست و در يوبيل رها خوا.  ليكن خانه هايي دهات كه حصار گرد خود ندارد، با مزرعه هاي آن زمين شمرده شود31
  . و اما شهرهاي الويان، خانه هاي شهرهاي ملك ايشان، حق انفكاك آنها هميشه براي الويان است32
 و اگر كسي از الويان بخرد، پس آنچه فروخته شده است از خانه يا از شهر ملك او در يوبيل رها خواهد شد، زيرا خانه هاي شهرهاي الويان درميان 33

  .تبني اسرائيل، ملك ايشان اس
 .  و مزرعه هاي حوالي شهرهاي ايشان فروخته نشود، زيراكه اين براي ايشان ملك ابدي است34

  .  و اگر برادرت فقير شده، نزد تو تهي دست باشد، او را مثل غريب و مهمان دستگيري نما تا با تو زندگي نمايد35
  .ي نمايد از او ربا و سود مگير و از خداي خود بترس، تا برادرت با تو زندگ36
  . نقد خود را به او به ربا مده و خوراك خود را به او به سود مده37
  . من يهوه خداي شما هستم كه شما را از زمين مصر بيرون آوردم تا زمين كنعان را به شما دهم و خداي شما باشم38
  . و اگر برادرت نزد تو فقيرشده، خود را به تو بفروشد، بر او مثل غالم خدمت مگذار39
  . مثل مزدور و مهمان نزد تو باشد و تا سال يوبيل نزد تو خدمت نمايد40
  . آنگاه از نزد تو بيرون رود، خود او و پسرانش همراه وي، و به خاندان خود برگردد و به ملك پدران خود رجعت نمايد41
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  .روخته نشوند مثل غالمان ف  زيراكه ايشان بندگان منند كه ايشان را از زمين مصر بيرون آوردم،42
  . بر او به سختي حكم راني منما و از خداي خود بترس43
  . و اما غالمانت و كنيزانت كه براي تو خواهند بود، از امتهايي كه به اطراف تو مي باشند از ايشان غالمان و كنيزان بخريد44
نزد شما باشند، كه ايشان را در زمين شما توليد نمودند، بخريد و مملوك  و هم از پسران ميهماناني كه نزد شما مأوا گزينند، و از قبيله هاي ايشان كه 45

  .شما خواهند بود
و اما برادران شما از بني اسرائيل هيچكس .  و ايشان را بعد از خود براي پسران خود واگذاريد، تا ملك مورثي باشند و ايشان را تا به ابد مملوك سازيد46

 . ندبر برادر خود به سختي حكمراني نك

   و اگر غريب يا مهماني نزد شما برخوردار گردد، و برادرت نزد او فقير شده، به آن غريب يا مهمان تو يا به نسل خاندان آن غريب، خود را بفروشد،47
  .يكي از برادرانش او را انفكاك نمايد.  بعد از فروخته شدنش براي وي حق انفكاك مي باشد48
ا انفكاك نمايد، يا يكي از خويشاوندان او از خاندانش او را انفكاك نمايد، يا خود او اگر برخوردارگردد، خويشتن را  يا عمويش يا پسر عمويش او ر49

  .انفكاك نمايد
 و با آن كسي كه او را خريد از سالي كه خود را فروخت تا سال يوبيل حساب كند، و نقد فروش او برحسب شمارة سالها باشد، موافق روزهاي مزدور 50

  . نزد او باشد
  .   اگر سالهاي بسيار باقي باشد، بر حسب آنها نقد انفكاك خود را از نقد فروش خود، پس بدهد51
  . و اگر تا سال يوبيل، سالهاي كم باقي باشد با وي حساب بكند، و برحسب سالهايش نقد انفكاك خود را رد نمايد52
  .د، و درنظر تو به سختي بر وي حكمراني نكند مثل مزدوري كه سال به سال اجير باشد نزد او بمان53
  . و اگر به اينها انفكاك نشود پس در سال يوبيل رها شود، هم خود او و پسرانش همراه وي54
 .من يهوه خداي شما هستم.  زيرا براي من بني اسرائيل غالم اند، ايشان غالم من مي باشند كه ايشان را از زمين مصر بيرون آوردم55
  

26 

ي خود بتها مسازيد، و تمثال تراشيده و ستوني به جهت خود برپا منماييد، و سنگي مصور در زمين خود مگذاريد تا به آن سجده كنيد، زيرا كه من برا 1
  .يهوه خداي شما هستم

  .من يهوه هستم.  سبت هاي مرا نگاه داريد، و مكان مقدس مرا احترام نماييد2
   اوامر مرا نگاه داشته، آنها را بجا آوريد، اگر در فرايض من سلوك نماييد و3
  . خود را خواهد داد  آنگاه بارانهاي شما را در موسم آنها خواهم داد، و زمين محصول خود را خواهد آورد، و درختان صحرا ميوة4
 به سيري خورده، در زمين خود به امنيت  و نان خود را  و كوفتن خرمن شما تا چيدن انگور خواهد رسيد، و چيدن انگور تا كاشتن تخم خواهد رسيد،5

  .سكونت خواهيد كرد
 و شمشير از زمين شما گذر   و به زمين، سالمتي خواهم و خواهيد خوابيد و ترساننده اي نخواهد بود، و حيوانات موذي را از زمين نابود خواهم ساخت،6

  .نخواهد كرد
  .شما از شمشير خواهند افتاد و دشمنان خود را تعاقب خواهيد كرد، و ايشان پيش روي 7
  . و پنج نفر از شما صد را تعاقب خواهند كرد، و صد از شما ده هزار را خواهند راند و دشمنان شما پيش روي شما از شمشير خواهند افتاد8
  . خواهم نمود و بر شما التفات خواهم كرد، و شما را بارور گردانيده، شما را كثير خواهم ساخت و عهد خود را با شما استوار9
  . غَلة كُهنة پارينه را خواهيد خورد، و كُهنه را براي نو بيرون خواهيد آورد10
 . و مسكنهاي خود را درميان شما بر پا خواهم كرد و جانم شما را مكروه نخواهد داشت11
  . و درميان شما خواهم خراميد و خداي شما خواهم بود و شما قوم من خواهيد بود12
اي شما هستم كه شما را از زمين مصر بيرون آوردم تا ايشان را غالم نباشيد، و بندهاي يوغ شما را شكستم، و شما را راست روان  من يهوه خد13

 . ساختم

   و اگر مرا نشنويد و جميع اين اوامر را به جا نياوريد،14
  را بجا نياوره، عهد مرا بشكنيد، و اگر فرايض مرا رد نماييد و دل شما احكام مرا مكروه دارد، تا تمامي اوامر م15
 و تخم را بي فايده   من اين را به شما خواهم كرد كه خوف و سل و تب را كه چشمان را فنا سازد، و جان را تلف كند، بر شما مسلط خواهم ساخت،16

  .خواهيد كاشت و دشمنان شما آن را خواهند خورد
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دشمنان خود منهزم خواهيد شد، و آناني كه از شما نفرت دارند، بر شما حكمراني خواهند كرد،  و روي خود را به ضد شما خواهم داشت، و پيش روي 17
 . و بدون تعاقب كننده اي فر خواهيد نمود

  . و اگر با وجود اين همه، مرا نشنويد، آنگاه شما را براي گناهان شما هفت مرتبه زياده سياست خواهم كرد18
  .و آسمان شما را مثل آهن و زمين شما را مثل مس خواهم ساخت و فخر قوت شما را خواهم شكست، 19
  . و قوت شما در بطالت صرف خواهد شد، زيرا زمين شما حاصل خود را نخواهد داد، و درختان زمين ميوة خود را نخواهند آورد20
 . ن بالياي زياده بر شما عارض گردانم و اگر به خالف من رفتا نموده، از شنيدن من ابا نماييد، آنگاه برحسب گناهانتان هفت چندا21

 و شما را در شماره كم سازند، و شاهراههاي شما ويران   و وحوش صحرا را بر شما فرستم تا شما را  بي اوالد سازند، و بهايم شما را هالك كنند،22
 . خواهد شد

   و اگر با اين همه از من متنبه نشده، به خالف من رفتار كنيد،23
  .يز به خالف شما رفتار خواهم كرد و شما را براي گناهانتان هفت چندان سزا خواهم داد آنگاه من ن24
و چون به شهرهاي خود جمع شويد، وبا درميان شما خواهم فرستاد و به دست دشمن .  و بر شما شمشيري خواهم آورد كه انتقام عهد مرا بگيرد25

  . تسليم خواهيد شد
 ده زن نان شما را در يك تنور خواهند پخت، و نان شما را به شما به وزن پس خواهند داد، و چون بخوريد سير  و چون عصاي نان شما را بشكنم،26

 . نخواهيد شد

   و اگر با وجود اين، مرا نشنويد و به خالف من رفتا نماييد،27
  .ان سياست خواهم كرد آنگاه به غضب به خالف شما رفتار خواهم كرد، و من نيز براي گناهانتان، شما را هفت چند28
  .  و گوشت پسران خود را خواهيد خورد، و گوشت دختران خود را خواهيد خورد29
 و الشه هاي شما را بر الشه هاي بت هاي شما خواهم افكند، و جان من   و مكانهاي بلند شما را خراب خواهم ساخت و اصنام شما را قطع خواهم كرد،30

  .شما را مكروه خواهد داشت
  .شهرهاي شما را خراب خواهم ساخت، و مكانهاي مقدس شما را ويران خواهم كرد، و بوي عطرهاي خوشبوي شما را نخواهم بوييد و 31
  . و من زمين را ويران خواهم ساخت، به حدي كه دشمنان شما كه در آن ساكن باشند، متحير خواهند شد32
  . را در عقب شما خواهم كشيد، و زمين شما ويران و شهرهاي شما خراب خواهد شد و شما را درميان امتها پراكنده خواهم ساخت، و شمشير33
پس زمين آرامي خواهد .  آنگاه زمين در تمامي روزهاي ويراني اش، حيني كه شما در زمين دشمنان خود باشيد، از سبت هاي خود تمتع خواهيد برد34

  .يافت و از سبت هاي خود تمتع خواهد برد
 .روزهاي ويراني اش آرامي خواهد يافت، يعني آن آرامي كه در سبت هاي شما حيني كه در آن ساكن مي بوديد، نيافته بود تمامي 35
 واما در دلهاي بقية شما در زمين دشمنان شما ضعف خواهم فرستاد، و آواز برگ رانده شده، ايشان را خواهد گريزانيد، و بدون تعاقب كننده اي مثل 36

  .  شمشير فرار كند، خواهند گريخت و خواهند افتادكسي كه از
  . و به روي يكديگر مثل از دم شمشير خواهند ريخت، با آنكه كسي تعاقب نكند، و شما را ياراي مقاومت با دشمنان خود نخواهد بود37
  . و درميان امتها هالك خواهيد شد و زمين دشمنان شما، شما را خواهد خورد38
 .زمين دشمنان خود در گناهان خود فاني خواهند شد، و در گناهان پدران خود نيز فاني خواهند شد شما در   و بقية39
  .  پس به گناهان خود و به گناهان پدران خود در خيانتي كه به من ورزيده، و سلوكي كه به خالف من نموده اند، اعتراف خواهند كرد40
پس اگر دل نامختون ايشان متواضع شود و سزاي گناهان . ، و ايشان را به زمين دشمنان ايشان آوردم از اين سبب من نيز به خالف ايشان رفتار نمودم41

  خود را بپذيرند،
 آنگاه عهد خود را با يعقوب بياد خواهم آورد، و عهد خود را با اسحاق نيز و عهد خود را با ابراهيم نيز بياد خواهم آورد، و آن زمين را بياد خواهم 42

  .آورد
و زمين از ايشان ترك خواهد شد و چون از ايشان ويران باشد از سبت هاي خود تمتع خواهد برد، و ايشان سزاي گناه خود را خواهند پذيرفت، به  43

  . سبب اينكه احكام مرا رد كردند، و دل ايشان فرايض مرا مكروه داشت
شان را رد نخواهم كرد، و ايشان را مكروه نخواهم داشت تا ايشان را هالك كنم، و عهد  و با وجود اين همه نيز چون در زمين دشمنان خود باشند، من اي44

  . خود را با ايشان بشكنم، زيرا كه من يهوه خداي  ايشان هستم
 . من يهوه هستم. شم  بلكه براي ايشان عهد اجدا ايشان را بياد خواهم آورد كه ايشان را در نظر امتها از زمين مصر بيرون آوردم، تا خداي ايشان با45

 . اين است فرايض و احكام و شرايعي كه خداوند درميان خود و بني اسرائيل در كوه سينا به دست موسي قرار داد46
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27 

  : و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت1
  .  ن خداوند باشندچون كسي نذر مخصوصي نمايد، نفوس برحسب برآورد تو، از آ:  بني اسرائيل را خطاب كرده، به ايشان بگو2
  . اگر برآورد تو به جهت ذكور، از بيست ساله تا شصت ساله باشد، برآورد تو پنجاه مثقال نقره برحسب مثقال قدس خواهد بود3
  . و اگر اُناث باشد برآورد تو سي مثقال خواهد بود4
  .به جهت اناث ده مثقال خواهد بود و اگر از پنج ساله تا بيست ساله باشد، برآورد تو به جهت ذكور، بيست مثقال و 5
  .  و اگر از يك ماه تا پنج ساله باشد، برآورد تو بجهت ذكور پنج مثقال نقره، و بجهت اناث برآورد تو سه مثقال نقره خواهد بود6
  . بود و اگر از شصت ساله و باالتر باشد، اگر ذكور باشد آنگاه برآورد تو پانزده مثقال و براي اناث ده مثقال خواهد7
 و اگر از برآورد تو فقيرتر باشد، پس او را به حضور كاهن حاضر كنند، و كاهن برايش برآورد كند و كاهن به مقدار قوة آنكه نذر كرده براي وي 8

 . برآورد نمايد

  .بدهد، مقدس خواهد بود و اگر بهيمه اي باشد از آنهايي كه براي خداوند قرباني مي گذرانند، هر آنچه را كه كسي از آنها به خداوند 9
و اگر بهيمه اي را به بهيمه اي مبادله كند، هم آن و آنچه به عوض آن داده شود، هر .  آن را مبادله ننماييد و خوب را به بد يا بد را به خوب عوض نكند10

  .دو مقدس خواهد بود
  .آن بهيمه را پيش كاهن حاضركند و اگر هر قسم بهيمه نجس باشد كه از آن قرباني براي خداوند نمي گذرانند، 11
  .  چنين باشد  و كاهن آن را چه خوب و چه بد، قيمت كند و برحسب برآورد تو اي كاهن،12
  . و اگر آن را فديه دهد، پنج يك بر برآورد تو زياده دهد13
ورد كند، و بطوري كه كاهن آن را برآورد كرده  و اگر كسي خانة خود را وقف نمايد تا براي خداوند مقدس شود، كاهن آن را چه خوب و چه بد برآ14

  . باشد، همچنان بماند
 . خود را فديه دهد، پس پنج يك بر نقد برآورد تو زياده كند و از آن او خواهد بود  و اگر وقف كننده بخواهد خانة15
   و اگر كسي قطعه اي از زمين ملك خود را براي خداوند وقف نمايد، آنگاه برآورد تو موافق16

  .زراعت آن باشد، زراعت يك حومر جو به پنجاه مثقال نقره باشد
  . و اگر زمين خود را از سال يوبيل وقف نمايد، موافق برآورد تو بر قرار باشد17
ارد، و از برآورد تو  آنگاه كاهن نقد آن را موافق سالهايي كه تا سال يوبيل باقي مي باشد براي وي بشم  و اگر زمين خود را بعد از يوبيل وقف نمايد،18

  .تخفيف شود
  . و اگر آنكه زمين را وقف كرد بخواهد آن را فديه دهد، پس پنج يك از نقد برآورد تو را بر آن بيفزايد و براي وي برقرار شود19
  . و اگر نخواهد زمين را فديه دهد، يا اگر زمين را به ديگري فروخته باشد، بعد از آن فديه داده نخواهد شد20
  . آن زمين چون در يوبيل رها شود مثل زمين وقف براي خداوند، مقدس خواهد بود، ملكيت آن براي كاهن است و21
   و اگر زميني را كه خريده باشد كه از زمين ملك او نبود براي خداوند وقف نمايد، 22
  .و را مثل وقف خداوند به وي بدهد آنگاه كاهن مبلغ برآورد تو را تا سال يوبيل براي وي بشمارد ، و درآن روز برآورد ت23
  . خواهد برگشت، يعني به كسي كه آن زمين ملك مورثي وي بود  و آن زمين در سال يوبيل به كسي كه از او خريده شده بود24
 .  هر برآورد تو موافق مثقال قدس باشد كه بيست جيره يك مثقال است25

  .ت زاده باشد، هيچكس آن را وقف ننمايد، خواه گاو خواه گوسفند، از آن خداوند است ليكن نخست زاده اي از بهايم كه براي خداوند نخس26
  . و اگر از بهايم نجس باشد، آنگاه آن را برحسب برآورد تو فديه دهد، و پنج يك بر آن بيفزايد، و اگر فديه داده نشود پس موافق برآورد تو فروخته شود27
 نمايد، از كل مايملك خود، چه از انسان چه از بهايم چه از زمين ملك خود، نه فروخته شود و نه فديه داده  اما هر چيزي كه كسي براي خداوند وقف28

  .    شود، زيرا هرچه وقف باشد براي خداوند قدس اقداس است
 .البته كشته شود.  هر وقفي كه از انسان وقف شده باشد، فديه داده نشود29
  .مين چه از ميوه درخت از آن خداوند است، و براي خداوند مقدس مي باشد و تمامي ده يك زمين چه از تخم ز30
  . و اگر كسي از ده يك خود چيزي فديه دهد پنج يك آن را بر آن بيفزايد31
  .  و تمامي ده يك گاو و گوسفند يعني هرچه زيرا عصي بگذرد، دهم براي خداوند مقدس خواهد بود32
  .و آن را مبادله نكند، و اگر آن را مبادله كند هم آن و هم بدل آن مقدس خواهد بود و فديه داده نشود در خوبي و بدي آن تفحص ننماييد 33

 . اين است عوامري كه خداوند به موسي براي بني اسرائيل در كوه سينا امر فرمود34
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 .ساله و باالتر موافق سرهاي ايشان خواندند
 .ده بود، ايشان را در بيابان سينا بشمرد چنانكه خداوند موسي را امر فرمو19
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هر :  و انساب بني شمعون برحسب قبايل و خاندان آباي ايشان، كسانيكه از ايشان شمرده شدند، موافق شمارة اسم ها و سرهاي ايشان اين بود22

 .ذكور از بيست ساله و باالتر، هر كه براي جنگ بيرون مي رفت
 .نه هزارو سيصد نفر بودند شمرده شدگان ايشان از سبط شمعون، پنجاه و 23
 . و انساب بني جاد برحسب قبايل و خاندان آباي ايشان، موافق شمارة اسم ها، از بيست ساله و باالتر، هركه براي جنگ بيرون مي رفت24
 .  شمرده شدگان ايشان از سبط جاد، چهل و پنج هزار و ششصد و پنجاه نفر بودند25

 .و خاندان آباي ايشان، موافق شمارة اسم ها از بيست ساله و باالتر، هركه براي جنگ بيرون مي رفت و انساب بني يهودا برحسب قبايل 26
 . شمرده شدگان ايشان از سبط يهودا، هفتاد و چهار هزار و شش صد نفربودند27
 .تر، هركه براي جنگ بيرون     مي رفت و انساب بني ياساكاربر حسب قبايل و خاندان آباي ايشان ، موافق شمارة اسم ها از بيست ساله و باال28
 . شمرده شدگان ايشان از سبط ياساكار، پنجاه و چهار هزارو چهار صد نفر بودند29
  .       و انساب بني زبولون برحسب قبايل و خاندان آباي ايشان، موافق شمارة اسم ها از بيست ساله و باالتر، هركه جنگ بيرون مي رفت30
 .ان از سبط زبولون پنجاه هفت هزار و چهار صد نفر بودند شمرده شدگان ايش31
 و انساب بني يوسف از بني اَفرايم بر حسب قبايل و خاندان آباي ايشان، موافق شمارة اسم ها از بيست ساله و باالتر، هركه براي جنگ بيرون مي 32

 .رفت
 . شمرده شدگان ايشان از سبت افرايم، چهل هزار و پانصد نفر بودند33
 35.           و انساب بني منَسي برحسب قبايل و خاندان آباي ايشان، موافق شمارة اسم ها، از بيست ساله و باالتر، هركه براي جنگ بيرون مي رفت34

 .شمرده شدگان ايشان از سبط منسي، سي و دو هزار و دويست نفربودند
 . ، موافق شمارة اسمها، از بيست ساله و باالتر، هركه براي جنگ بيرون مي رفت و انساب بني بنيامين بر حسب قبايل و خاندان آباي ايشان36

 . شمرده شدگان ايشان از سبط بنيامين، سي و پنج هزار و چهارصد نفربودند37
 .ت و انساب بني دان برحسب قبايل و خاندان آباي ايشان، موافق شمارة اسم ها از بيست ساله و باالتر، هركه براي جنگ مي رف38
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 . شمرده شدگان ايشان از سبط دان، شصت و دو هزار و هفتصد نفر بودند39
 41.           و انساب بني اَشير بر حسب قبايل و خاندان آباي ايشان، موافق شمارة اسم ها از بيست ساله و باالتر، هركه براي جنگ بيرون مي رفت40

 .نصد نفر بودندشمرده شدگان ايشان از سبط اَشير، چهل و يك هزار و پا
 43.           و انساب بني نفتالي برحسب قبايل و خاندان آباي ايشان، موافق شمارة اسم ها از بيست ساله و باالتر، هركه براي جنگ بيرون مي رفت42

 .شمرده شدگان ايشان از سبط نفتالي، پنجاه و سه هزار و پانصد نفر بودند
 . رون با دوازده نفر از سروران اسرائيل، كه يك نفر براي هر خاندان آباي ايشان بود، شمردند اينانند شمرده شدگاني كه موسي و ها44

 . و تمامي شمرده شدگان بني اسرائيل برحسب خاندان آباي ايشان، از بيست ساله و باالتر، هركس از اسرائيل كه براي جنگ بيرون مي رفت45
 . پنجاه نفر بودند همة شمرده شدگان، ششصد و سه هزار و پانصد و46
 . اما الويان برحسب سبط آباي ايشان درميان آنها شمرده نشدند47
 :  زيرا خداوند موسي را خطاب كرده، گفت48

 . اما سبط الوي را مشمار و حساب ايشان را درميان بني اسرائيل ميگر49
د بگمارد، و ايشان مسكن و تمامي اسبابش را بردارند، و ايشان آن  ليكن الويان را بر مسكن شهادت و تمامي اسبابش و بر هرچه عالقه به آن دار50

 . را خدمت نمايند و به اطراف مسكن خيمه زنند

 و چون مسكن روانه شود الويان آن را پايين بياورند، و چون مسكن افراشته شود الويان آن را برپا نمايند، و غريبي كه نزديك آن آيد، كشته 51
 .شود

 . هركس در محلة خود و هركس نزد علَم خويش برحسب افواج خود، خيمه زنند و بني اسرائيل52
 ». و الويان به اطراف مسكن شهادت خيمه زنند، مبادا غضب بر جماعت بني اسرائيل بشود، و الويان شعائر مسكن شهادت را نگاه دارند53
 .ده بود، به عمل آوردند پس بني اسرائيل چنين كردند، و برحسب آنچه خداوند موسي را امر فرمو54

 
2 

 :و خداوند موسي و هارون را خطاب كرده، گفت 1
 . هركس از بني اسرائيل نزد علَم و نشان خاندان آباي خويش خيمة زند، در برابر و اطراف خيمة اجتماع خيمه زنند2
 . زنند، و رئيس بني يهودا نَحشُون بن عميناداب باشد يهودا برحسب افواج خود خيمه   به جانب مشرق به سوي طاوع آفتاب اهل علَمِ مخَلّة3
 . و فوج او كه از ايشان شمرده شدند هفتاد و چهار هزار و ششصد نفر بودند4
 . و سبط يساكار در پهلوي او خيمه زنند، و رئيس بني يساكارنَتنائيل بن صوغر باشد5
 .و چهارصد نفر بودند و فوج او كه از ايشان شمرده شدند پنجاه و چهار هزار 6
 . و سبط زبولون و رئيس بني زبولون اَلياَب بن حيلون باشد7
 . و فوج او كه از ايشان شمرده شدند، پنجاه و هفت هزار و چهار صد نفر بودند8
 .چ كنندو ايشان اول كو.  جميع شمرده شدگان محلة يهودا بر حسب افواج ايشان صد و هشتاد و شش هزار و چهار صد نفر بودند 9
 . و بر جانب جنوب، عضلَم محلة رؤبين بر حسب افواج ايشان باشد، و رئيس بني رؤبين اَليصور بن شَديئُور باشد10
 . و فوج او كه از ايشان شمرده شدند چهل و شش هزار و پانصد نفر بودند11
 .داي باشد و در پهلوي او سبط شَمعون خيمه زنند و رئيس بني شَمعون شلوميئيل بن صور يش12َ
 . و فوج او كه از ايشان شمرده شدند، پنجاه و نه هزار و سيصد نفر بودند13
 . و سبط جاد و رئيس بني جاد اَلياساف بن رعوئيل باشد14
 . و فوج او كه از ايشان شمرده شدند، چهل و پنج هزار و ششصد و پنجاه نفر بودند15
 .  ايشان صد و پنجاه و يك هزار و چهار صد و پنجاه نفر بودند و ايشان دوم كوچ كنند جميع شمرده شدگان محلة رؤبين برحسب افواج16

 و بعد از آن خيمة اجتماع با محلة الويان درميان محله ها كوچ كند، چنانكه خيمه مي زنند، همچنان هركس در جاي خود نزد علَمهاي خويش كوچ 17
 .كنند

 . حسب افواج ايشان و رئيس بني اَفرايم، اليشَمع بن عميهود باشد و به طرف مغرب، علَم محلة اَفرايم بر18

 . و فوج او كه از ايشان شمرده شدند، چهل هزار و پانصد نفر  بودند19
 . و در پهلوي او سبط منَسي، و رئيس بني منَسي جمليئيل بن فَدهصور باشد20
 . و دويست نفر بودند و فوج او كه از ايشان شمرده شدند، سي و داو هزار21
 . و سبط بنيامين و رئيس بني بنيامين، اَبيدان بن جِدعوني باشد22
 . و فوج او كه از ايشان شمرده شدند، سي و پنج هزار و چهارصد نفر بودند23
 .د جميع شمرده شدگان محلة اَفرايم بر حسب افواج ايشان، صد و هشت هزار و يكصد نفر بودند، و ايشان سوم كوچ كنن24
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 .دان، برحسب افواج ايشان، و رئيس بني دان اَخيعزَربن عميشَداي باشد  و به طرف شمال، علَم محلة25
 . و فوج او كه از ايشان شمرده شدند، شصت و دو هزار و هفت صد نفر بودند26
 . و در پهلوي ايشان سبط اَشير خيمه زنند، و رئيس بني اَشير فَجعيئيل بن عكْران باشد27
 . و فوج او كه از ايشان شمرده شدند، چهل و يك هزار و پانصد نفر بودند28
 . و سبط نَفْتالي و رئيس بني نَفْتالي اَخيرع بن عينان باشد29
 . و فوج او كه از ايشان شمرده شدند، پنجاه و سه هزار و چهار صد نفر  بودند30
 .ايشان نزد عضلَمهاي خود در عقب كوچ كنند. ر و ششصد نفر بودند دان، صد و پنجاه و هفت هزا  جميع شمرده شدگان محلة31
 اينانند شمرده شدگان بني اسرائيل برحسب خاندان آباي ايشان، جميع شمرده شدگان محله ها موافق افواج ايشان شش صد و سه هزار و پانصد 32

 . و پنجاه نفر بودند

 .د، درميان بني اسرائيل شمرده نشدند اما الويان چنانكه خداوند به موسي امر فرموده بو33
 و بني اسرائيل موافق هرچه خداوند به موسي امر فرموده بود، عمل نمودند، به اينطور نزد علمهاي خود خيمه مي زدند و به اينطور هر كس 34

 .برحسب قبايل خود با خاندان آباي خود كوچ مي كردند
 
3 

 .داوند در كوه سينا با موسي تكلم شد اين است اَنساب هارون و موسي در روزي كه خ1
 .نخست زاده اش ناداب و اَبيهو و اَلْعازار و ايتامار:  و نامهاي پسران هارون اين است2
 . اين است نامهاي پسران هارون كهنه كه مسح شده بودند كه ايشان را براي كهانت تخصيص نمود3
يشان در بيابان سينا آتش غريب به حضور خداوند گذرانيدند، و ايشان را پسري نبود و  اما ناداب و ابيهو درحضور خداوند مردند، هنگامي كه ا4

 .اَلعازار و ايتامار به حضور پدر خود هارون، كهانت مي نمودند
 :    و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت5

 . سبط الوي را نزديك آورده ايشان را پيش هارون كاهن حاضر كن تا او را خدمت نمايند «6

 . و ايشان شعائر او و شعائر تمامي جماعت را بجا آورند7
 . و جميع اسباب خيمة اجتماع و شعائر بني اسرائيل را نگاه داشته، خدمت مسكن را بجا آوردند8
 . و الويان را به هارون و پسرانش بده، زيرا كه ايشان از جانب بني اسرائيل بالكل به وي داده شده اند9
 ».ش را تعين نما تا كهانت خود را بجا بياورند، و غريبي كه نزديك آيد، كشته شود و هارون و پسران10
  و خداوند موسي را خطاب كرده گفت   11

 .  كه اينك من الويان را از ميان بني اسرائيل به عوض هر نخستزاده اي از بني اسرائيل كه رحم را بگشايد گرفته ام، پس الويان از آن من مي باشند12

 نخست زادگان زمين مصر را كشتم، جميع نخست زادگان اسرائيل را خواه از انسان و  زيرا جميع نخست زادگان از آن منند، و در روزي كه همة 13
 ».من يهوه هستم. خواه از بهايم براي خود تقديس نمودم، پس از آن من مي باشند

 : و خداوند موسي را در بيابان سينا خطاب كرده، گفت14
 ».ي الوي را بر حسب خاندان ابا و قبايل ايشان بشمار، هر ذكور ايشان را از يك ماه و زياده بشماربن «15
 . پس موسي برحسب قول خداوند چنانكه مأمور شد، ايشان را شمرد16
 .جرشون قَهات و مراري:  و پسران الوي موافق نامهاي ايشان اينانند17
 .لبني و شمعي: يشان است و نامهاي بني جرشون برحسب قبايل ا18
 .عمرام و يصْهار و حبرون و عزّيئيل:  و پسران قَهات برحسب قبايل ايشان19
 . اينانند قبايل الويان برحسب خاندان آباي ايشان. محلي و موشي بودند:  و پسران مراري برحسب قبايل ايشان 20

 .نند قبايل جرشونياناينا.  شمعي  و ازجرشون، قبيلة لبني و قبيلة21
 . و شمرده شدگان ايشان به شمارة همة ذكوران از يك ماهه و باالتر، شمرده شدگان ايشان هفت هزار و پانصد نفر بودند22
 . و قبايل جرشونيان در عقب مسكن، به طرف مغرب خيمه زنند23
 . اَلياساف بن اليل باشد  و سرور خاندان آباي جرشونيان،24
 . اجتماع باشد  خيمة  دروازة  مسكن و خيمه و پوشش آن و پردة عت بني جرشون در خيمة اجتماع، و ودي25
 . و تجيرهاي صحن و پردة دروازة صحن كه پيش روي مسكن و به اطراف مذبح است و طنابهايش با هر خدمت آنها26
 .  عزّيئيليان، اينانند قبايل قَهاتيان و قبيلة و از قَهات ، قبيلة عمراميان و قبيلة يِصهاريان و قبيلة حبرونيان 27

 . هشت هزار و شش صد نفر بودند كه وديعت قدس را نگاه مي داشتند  ذكوران از يك ماهه و باالتر،  به شمارة همة28
 . و قبايل بني قَهات به طرف جنوب مسكن، خيمه بزنند29
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 .ن عزّيئيل باشد اَلياصافان ب  و سرور خاندان آباي قبايل قَهاتيان،30
 . و وديعت ايشان تابوت و ميز و شمعدان و مذبح ها و اسباب قدس كه با آنها خدمت مي كنند، و حجاب و هر خدمت آن باشد31
 . اَلعازار بن هارون كاهن باشد، و نظارت  نگهبانان خدمت قدس، او را خواهد بود  و سرور سروران الويان،32
 .حليان و قبيلة موشيان؛ اينانند قبايل مراري قبيلة م  و از مراري،33
 . و شمرده شدگان ايشان و شمارة همة ذكوران از يك ماهه و باالتر، شش هزار و دويست نفر بودند34
 . خيمه بزنند  و سرور خاندان آباي قبايل مراري، صوريئيل بن ابيحايل باشد و ايشان به طرف شمالي مسكن،35
 .مراري، تختهاي مسكن و پشت بندهايش و ستونهايش و پايه هايش و تمامي اسبابش با تمامي خدمتش باشد و وديعت معين بني 36
 . و ستونهاي اطراف صحن و پايه هاي آنها و ميخها و طنابهاي آنها37
نگاهباني قدس را و  و پيش مسكن به طرف مشرق و پيش روي خيمة اجتماع به طرف طلوع شمس، موسي و هارون و پسرانش خيمه بزنند و 38

 .  كشته شود و هر غريبي كه نزديك آيد،. نگاهباني بني اسرائيل را بدارند

   و جميع شمرده شدگان الويان كه موسي و هارون ايشان را برحسب قبايل ايشان و فرمان خداوند شمردند، همة ذكوران از يك ماهه و باالتر،39
 .بيست و دو هزار نفر بودند

 .جميع نخست زادگان نرينة بني اسرائيل را از يك ماهه و باالتر بشمار، و حساب نامهاي ايشان را بگير«: موسي گفت و خداوند به 40
 .  نخست زادگان بهايم بني اسرائيل  و الويان را به عوض همة41

 . همة نخست زادگان بني اسرائيل را شمرد  پس موسي چنانكه خداوند او را امر فرموده بود،42
 برحسب شمارة اسم هاي شمرده شدگان ايشان از يك ماهه و باالتر، بيست و دو هزار و دويست و هفتاد و سه نفر  يع نخست زادگان نرينه، و جم43

 .بودند
 :     و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت44

من يهوه . شان بگير، و الويان از آن من خواهند بود الويان را به عوض جميع جميع نخستزادگان بني اسرائيل، و بهايم الويان را به عوض بهايم اي45
 .هستم

   دويست و هفتاد و سه نفر از نخست زادگان بني اسرائيل كه بر الويان زياده اند،  و اما در بارة فدية46
 . آن را موافق مثقال قدس كه بيست جيره يك مثقال باشد، بگير  پنج مثقال براي هر سري بگير،47
 .آناني كه از ايشان زياده اند به هارون و پسرانش بده   و نقد فدية48
 . گرفت  آنها شده بودند،  پس موسي نقد فديه را از آناني كه زياده بودند، بر كساني كه الويان فدية49
 . و از نخست زادگان بني اسرائيل نقد را كه هزار و سيصد و شصت و پنج مثقال موافق مثقال قدس باشد، گرفت50
 .  نقد فريه را برحسب قول خداوند چنانكه خداوند موسي را امر فرموده بود، به هارون و پسرانش داد و موسي51
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 : و خداوند موسي و هارون را خطاب كرده، گفت1
 . حساب بني قَهات را از ميان بني الوي برحسب قبايل و خاندان آباي ايشان بگير2
 .اخل خدمت شود تا در خيمة اجتماع، كار قدس االقداس باشد از سي ساله و باالتر تا پنجاه ساله، هركه د3
 .  و هنگامي كه اردو كوچ مي كند هارون و پسرانش داخل شده، پوشش حجاب را پايين بياورند، و تابوت شهادت را به آن بپوشانند5

 . نموده، چوب دستهايش را بگذرانند و بر آن پوششِ پوست خزِ آبي بگذارند و جامه اي كه تمام آن الجوردي باشد باالي آن پهن 6

 . و بر ميز نان تَقْدمه، جامة الجوردي بگسترانند و بر آن، بشقابها و قاشقها و كاسه ها و پياله هاي ريختني را بگذرانند و نان دائمي بر آن باشد7
 .ذرانند و جامة قرمز بر آنها گسترانيده، آن را به پوشش پوست خز بپوشانند و چوبدستهايش را بگ8
 و جامة الجوردي گرفته، شمعدان روشنايي و چراغهايش و گُلگيرهايش و سيني هايش و تمامي ظروف روغنش را كه به آنها خدمتش مي كنند 9

 بپوشانند،

 . و آن را و همة اسبابش را در پوشش پوست خز گذارده، بر چوب دستي بگذارند10
 .ن را به پوشش پوست خز بپوشانند، و چوبدستهايش را بگذرانند و بر مذبح زرين، جامة الجوردي گسترانيده، آ11
 و آنها را به پوشش پوست خز پوشانيده،   و تمامي اسباب خدمت را كه به آنها در قدس خدمت مي كنند گرفته، آنها را در جامة الجوردي بگذارند،12

 .بر چوبدست بنهند
 . آن بگسترانند و مذبح را از خاكستر خالي كرده، جامة ارغواني بر13
 و جميع اسبابش را كه به آنها خدمت آن را مي كنند يعني مجمرها و چنگالها و ماك اندازها و كاسه ها، همة اسباب مذبح را بر روي آن بنهند، و بر 14

 .آن پوشش، پوست خز گسترانيده، چوب دستهايش را بگذارنند
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از پوشانيدن قدس و تمامي اسباب قدس فارغ شوند، بعد از آن پسران قَهات براي برداشتن  و چون هارون و پسرانش در هنگام كوچ كردن اردو، 15
 . آن بيايند، اما قدس را لمس ننمايند مبادا بميرند، اين چيزها از خيمة اجتماع حمل بني قهات مي باشد

ئمي و روغن مسح و نظارت تمامي مسكن    مي باشد،  و وديعت اَلعازار بن هارون كاهن، روغن بجهت روشنايي و بخور خوشبو و هدية آردي دا16
 ».با هرآنچه در آن است؛ خواه از قدس و خواه از اسبابش

 :  و خداوند موسي و هارون را خطاب كرده، گفت17

 . سبط قبايل قَهاتيان را از ميان الويان منقطع مسازيد18
 آن بشوند، هريك از ايشان را  هارون و پسرانش داخل. ديك آيند، زنده بمانند و نميرند بلكه با ايشان چنين رفتار نماييد تا چون به قدس االقداس نز19

 . به خدمت و حمل خود بگمارند

 ». و اما ايشان بجهت ديدن قدس لحظه اي هم داخل نشوند، مبادا بميرند20
 :    و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت21

 . و قبايل ايشان بگير حساب بني جرشون را نيز برحسب خاندان آبا22
 .  از سي ساله و باالتر تا پنجاه ساله ايشان را بشمار، هركه داخل شود تا در خيمة اجتماع به شغل بپردازد و خدمت بنمايد23

  اين است خدمت قبايل بني جرشون در خدمت گذاري و حمل،24

 .ر باالي آن است، و پردة دروازة خيمة اجتماع را بردارند كه تجيرهاي مسكن و خيمة اجتماع را با پوشش آن و پوشش پوست خز كه ب25
 مدخل دروازة صحن، كه پيش مسكن و به اطراف مذبح است، طنابهاي آنها و همة اسباب خدمت آنها و هرچه به آنها بايد   و تجيرهاي صحن و پردة26

 . كرده شود، ايشان بكنند

 .، به فرمان هارون و پسران او بشود، و جميع حملهاي ايشان را بر ايشان وديعت گذاريد و تمام خدمت بني جرشون در هر حمل و خدمت ايشان27
 . و نظارت ايشان به دست ايتامار بن هارون كاهن باشد.  اين است خدمت قبايل بني جرشون در خيمة اجتماع28

 بني مراري

 .  و بني مراري را بر حسب قبايل و خاندان آباي ايشان بشمار29

 .ايشان را بشمار. ي ساله و باالتر تا پنجاه ساله هركه به خدمت داخل شود، تا كار خيمة اجتماع را بنمايد از س30
 . در تمامي خدمت ايشان در خيمة اجتماع، تختهاي مسكن و پشت بندهايش و ستونهايش و پايه هايش  اين است وديعت حمل ايشان،31
 و تمامي خدمت آنها، پس اسباب وديعت حمل ايشان را  يخهاي آنها و طنابهاي آنها با همة اسباب آنها، و ستونهاي اطراف سحن و پايه هاي آنها و م32

 .به نامها حساب كنيد
 .  اين است خدمت قبايل بني مراري در تمامي خدمت ايشان در خيمة اجتماع، زير دست ايتامار بن هارون كاهن33

 .ات را برحسب قبايل و خاندان آباي ايشان شمردند جماعت، بني قه  و موسي و هارون و سروران34
 . از سي ساله و باالتر تا پنجاه ساله هركه به خدمت داخل مي شد تا در خيمة اجتماع مشغول شود35
 . و شمرده شدگان ايشان برحسب قبايل ايشان، دو هزار و هفتصد و پنجاه نفر بودند36
 موسي  ه در خيمة اجتماع كار مي كرد كه موسي و هارون ايشان را برحسب آنچه خداوند به واسطة اينانند شمرده شدگان قبايل قَهاتينان، هرك37

 .فرموده بود، شمردند
  و شمرده شدگان بني جرشون برحسب قبايل و خاندان آباي ايشان،38

 . از سي ساله و باالتر تا پنجاه ساله، هركه به خدمت داخل مي شد تا در خيمة اجتماع كار كند39
 . دو هزار و ششصد و سي نفر بودند  وشمرده شدگان ايشان برحسب قبايل و خاندان آباي ايشان،40
 .  اينانند شمرده شدگان قبايل بني جرشون، هركه در خيمة اجتماع كار مي كرد كه موسي و هارون ايشان را برحسب فرمان خداوند شمردند41

 ل و خاندان آباي ايشان، و شمرده شدگان قبايل بني مراري برحسب قباي42

 . هركه به خدمت داخل مي شد تا در خيمة اجتماع كار كند  از سي ساله و باالتر تا پنجاه ساله،43
 .  و شمرده شدگان ايشان برحسب قبايل ايشان سه هزار و دويست نفر بودند44

 .  خداوند به واسطة موسي فرموده بود شمردند اينانند شمرده شدگان قبايل بني مراري كه موسي و هارون ايشان را برحسب آنچه45

  جميع شمرده شدگان الويان كه موسي و هارون و سروران اسرائيل ايشان را برحسب قبايل و خاندان آباي ايشان شمردند،46

 .        از سي ساله و باالتر تا پنجاه ساله هركه داخل مي شد تا كار خدمت و حملها را در خيمة اجتماع بكند47

  شمرده شدگان ايشان هشت هزار و پانصد و هشتاد نفر بودند، 48

و چنانكه خداوند موسي را امر فرموده بود، او ايشان را  . برحسب فرمان خداوند به توسط موسي، هركس موافق خدمتش و حملش شمرده شد49
 . شمرد
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 :   و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت1

 . از اردو اخراج كنند بروص را و هركه جريان دارد و هركه از ميته نجس شود، بني اسرائيل را امر فرما كه م2
 ايشان را اخراج نماييد، بيرون از اردو ايشان را اخراج نماييد، تا اردوي خود را جايي كه من درميان ايشان ساكن هستم،   خواه مرد و خواه زن،3

 .نجس نسازند
 .چنانكه خداوند به موسي گفته بود، بني اسرائيل به آنطور عمل نمودنند. را بيرون از اردو اخراج كردند و بني اسرائيل چنين كردند و آن كسان 4
 :    و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت5

   هرگاه مردي يا زني به هركدام از جميع گناهان انسان مرتكب شده، به خداوند خيانت ورزد، و آن شخص مجرم شود،:  بني اسرائيل را بگو6
 آنگاه گناهي را كه كرده است اعتراف بنمايد،  و اصل جرم خود را رد نمايد، و خمس آن را بر آن مزيد كرده، به كسي كه بر او جرم نموده است، 7

 .بدهد
 .وي كفاره  مي شود و اگر آن كس را ولي اي نباشد كه دية جرم به او داده شود، از آن كاهن خواهد بود، عالوه بر قوچ كفاره كه به آن دربارة 8
 . و هر هدية افراشتني از همة موقوفات بني اسرائيل كه نزد كاهن مي آوردند، از آن او باشد9
 ». و موقوفات هركس از آن او خواهد بود، و هرچه كه كسي به كاهن بدهد، از آن او باشد10
 :     و خداوند موسي راخطاب كرده، گفت11

 هرگاه زن كسي از او برگشته، به وي خيانت ورزد، :  ايشان بگو بني اسرائيل را خطاب كرده، به12

و اگر بر او شاهدي نباشد و در عين .  و مردي ديگر با او همبستر شود، و اين از چشمان شوهرش پوشيده و مستور باشد، آن زن نجس مي باشد13
  گرفتار نشود، فعل

زن نجس شده باشد، يا روح غيرت بر او بيايد و به زن خود غيور شود، و آن زن نجس  و روح غيرت بر او بيايد و به زن خود غيور شود، و آن 14
 نشده باشد، 

 زيراكه   و كندر بر آن ننهد،  آرد جوين بياورد، و روغن بر آن نريزد،  پس آن مرد زن خود را نزد كاهن بياورد، و بجهت او براي هديه، يك عشر ايفة15
 . كه گناه را بياد مي آورد يادگار،  هدية غيرت است و هدية

 . و كاهن او را نزديك آورده، به حضور خداوند برپا دارد16
 . و كاهن آب مقدس در ظرف سفالين بگيرد، و كاهن قدري از غباري كه بر زمين مسكن باشد گرفته، بر آب بپاشد17
دگار را كه هدية غيرت باشد بر دست آن زن بگذارد، و آب تلخ لعنت  و كاهن زن را به حضور خداوند بر پا داشته، موي سر او را باز كند و هدية يا18

 .بر دست كاهن باشد
اگر كسي با تو همبستر نشده، و اگر بسوي نجاست به كسي غير از شوهر خود برنگشته اي، پس از اين آب :  و كاهن به زن قسم داده، به وي بگويد19

 .تلخ لعنت مبرا شوي
  خود برگشته، نجس شده اي، و كسي غير از شوهرت با تو همبستر شده است، وليكن اگر به غير از شوهر20

خداوند تو را درميان قومت مورد لعنت و قسم بسازد به اينكه خداوند ران تو را ساقط و :  آنگاه كاهن زن را قسم لعنت بدهد و كاهن به زن بگويد21
 .شكم تو را منْتَفَخ گرداند

 .آمين آمين: و آن زن بگويد.  داخل شده، شكم تو را منتفخ و ران تو را ساقط بسازد و اين آب لعنت در احشاي تو22
 . و كاهن اين لعنتها در طوماري بنويسد، و آنها را در آب تلخ محو كند23
 . و آن آب لعنت تلخ را به زن بنوشاند، و آن آب لعنت در او داخل شده، تلخ خواهد شد24
 . آن هديه را به حضور خداوند بجنباند، و آن را نزد مذبح بياورد زن گرفته، و كاهن هدية غيرت را از دست 25
 . و كاهن مشتي از هديه براي يادگاري آن گرفته، آن را بر مذبح بسوزاند و بعد از آن، آن آب را به زن بنوشاند26
ب لعنت داخل او شده، تلخ خواهد شد، و شكم او منْتَفَخ و  خود خيانت ورزيده باشد، آن آ  و چون آب را به او نوشانيد، اگر نجس شده و به شوهر27

 . ران او ساقط خواهد گرديد، و آن زن درميان قوم خود مورد لعنت خواهد بود

 . و اگر آن زن نجس نشده، طاهر باشد، آنگاه مبرا شده، اوالد خواهد زاييد28
 . شده باشد كه زن از شوهر خود برگشته، نجس  اين است قانون غيرت، هنگامي29
 تمامي اين قانون را دربارة او اجرا   يا هنگامي كه روح غيرت بر مرد بيايد، و بر زنش غيور شود، آنگاه زن را به حضور خداوند برپا بدارد، و كاهن30

 .دارد
 . پس آن مرد از گناه مبرا شود، و زن گناه خود را متحمل خواهد بود31
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 :  ت و خداوند موسي را خطاب كرده، گف1

 چون مرد يا زن نذر خاص، يعني نذر نذيره بكند، و خود را براي خداوند تخصيص نمايد،   :  بني اسرائيل را خطاب كرده، به ايشان بگو2
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 . آنگاه از شراب و مسكرات بپرهيزد و سركة شراب و سركة مسكرات را ننوشد، و هيچ عصير انگور ننوشد، و انگور تازه يا خشك نخورد3
 . ايام از هر چيزي كه از تاك انگور ساخته شود، از هسته تا پوست نخورد و تمام4
 مقدس شده، گيسهاي   و تمام ايام نذر تخصيص او، اُستُره بر سر او نيايد، و تا انقضاي روزهايي كه خود را براي خداوند تخصيص نموده است،5

 . موي سر خود را بلند دارد

 .    اوند تخصيص نموده است، نزديك بدن ميت نيايد و تمام روزهايي كه خود را براي خد6

 .  براي پدر و مادر و برادر و خواهرخود، هنگامي كه بميرند خويشتن را نجس نسازد، زيراكه تخصيص خدايش بر سر وي مي باشد7

 . تمامي روزهاي تخصيصش براي خداوند مقدس خواهد بود8
 . خود را در روز طهارت خويش بتراشد، يعني در روز هفتم آن را بتراشد و اگر كسي دفعتاً ناگهان نزد او بميرد، پس سر9
 . و در روز هشتم دو فاخته يا دو جوجة كبوتر نزد كاهن به در خيمة اجتماع  بياورد10
ت، گناه كرده است؛ و سر او  و كاهن يكي را براي قرباني گناه و ديگري را براي قرباني سوختني گذرانيده، براي وي كفاره نمايد، از آنچه به سبب مي11

 .را در آن روز تقديس نمايد
ليكن روزهاي اول ساقط خواهد .  نرينة يك ساله براي قرباني جرم بياورد  و روزهاي تخصيص خود را براي خداوند از نو تخصيص نمايد، و برة12

 .بود، چونكه تخصيصش نجس شده است
 .مام شود، آنگاه او را نزد دروازة خيمة اجتماع بياورند اين است قانون نذيره، چون روزهاي تخصيص او ت13
 بي عيب بجهت قرباني سوختني، و يك برة ماده يك سالة بي عيب بجهت قرباني   و قرباني خود را براي خداوند بگذراند، يعني يك برة نرينة يك سالة14

 .گناه، و يك قوچ بي عيب بجهت ذبيحة سالمتي
15رده هاي آرد نرم سرشته شدة با روغن، و قرصهاي فطير مسح شده با روغن، و هدية آردي آنها و هدية ريختني آنها و يك سبد نان فطير يعني گ. 
 . و كاهن آنها را به حضور خداوند نزديك آورده، قرباني گناه و قرباني سوختنيِ او را بگذراند16
 . اند، و كاهن هدية آردي و هدية ريختني او را بگذراند و قوچ را با سبد نان فطير بجهت ذبيحة سالمتي براي خداوند بگذر17

 و آن نذيره سر تخصيص خود را نزد در خيمة اجتماع بتراشد، و موي سر تخصيص خود را گرفته، آن را بر آتشي كه زير ذبيحة سالمتي است 18
 .بگذراند

 گرفته، آن را بر دست نذيره، بعد از تراشيدن سر تخصيصش  و كاهن سردست بريان شدة قوچ را با يك گرده فطير از سبد و يك قرص فطير19
 .بگذارد

و بعد از آن نذيره .  و كاهن آنها را بجهت هدية جنبانيدني به حضور خداوند بجنباند، اين با سينة جنبانيدني و ران افراشتني براي كاهن، مقدس است20
 .شراب بنوشد

 قرباني كه بجهت تخصيص خود براي خداوند بايد بگذراند، عالوه بر آنچه دستش به آن مي رسد  اين است قانون نذيره اي كه نذر بكند و قانون21
 » .موافق نذري كه كرده باشد، همچنين برحسب قانون تخصيص خود، بايد بكند

 :   و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت22

 :  دهيد و به ايشان بگوييدبه اينطور بني اسرائيل را بركت:  هارون و پسرانش را خطاب كرده، بگو23

 . يهوه تو را بركت دهد و تو را محافظت نمايد24
 . يهوه روي خود را بر تو تابان سازد و بر تو رحمت كند25
 .  يهوه روي خود را بر تو برافرازد و تو را سالمتي بخشد26

 .  و نام مرا بر بني اسرائيل بگذارند، و من ايشان را بركت خواهم داد27
 
7 

در روزي كه موسي از برپا داشتن مسكن فارغ شده و آن را مسح نموده و تقديس كرده و تمامي اسبابش را و مذبح را با تمامي اسبابش مسح  و 1
 كرده و تقديس نموده بود،  

 .ته شدندو اينها رؤساي اسباط بودند كه بر شمرده شدگان گماش.  سروران اسرائيل و رؤساي خاندان آباي ايشان هديه گذرانيدند2
 پس ايشان بجهت هدية خود، به حضور خداوند شش ارابة سر پوشيده و دوازده گاو آوردند، يعني يك ارابه براي دو سرور، و براي هر نفري يك 3

 .گاو، و آنها را پيش روي مسكن آوردند
 :     و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت4

 .مت خيمة اجتماع به كار آيد، و به الويان به هر كس به اندازة خدمتش تسليم نما اينها را از ايشان بگير تا براي بجا آوردن خد5
 . پس موسي ارابه ها و گاوها را گرفته، آنها را به الويان تسليم نمود6
 . دو ارابه و چهار گاو به بني جرشون، به اندازة خدمت ايشان تسليم نمود7
 .اندازة خدمت ايشان، به دست ايتامار بن هارون كاهن تسليم نمود ارابه و هشت گاو به بني مراري، به   و چهار8
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 .  اما بهع بني قَهات هيچ نداد، زيرا خدمت قدس متعلق به ايشان بود و آن را بر دوش خود برمي داشتند9

 .و سروران هدية خود را پيش مذبح آوردند.  و سروران بجهت تبرك مذبح، در روز مسح كردن آن، هديه گذرانيدند10
 .  و خداوند به موسي گفت كه هر سرور در روز نوبة خود هدية خويش را بجهت تبرك مذبح بگذراند11

 . نَحشون بن عميناداب از سبط يهودا هدية خود را گذرانيد  و در روز اول،12
قال قدس كه هر دوي آنها پر از آرد نرم مخلوط  هفتاد مثقال به مث  و هدية او يك طَبقِ نقره بود كه وزنش صد و سي مثقال بود، و يك لگن نقره،13

 . شده با روغن بود بجهت هدية آردي

 .  و يك قاشق طال ده مثقال پر از بخور14

 . و يك گاو جوان و يك قوچ و يك برة نرينة يك ساله بجهت قرباني سوختني15
 . و يك بز نر بجهت قربانيِ گناه16
 . هدية نَحشون بن عميناداب وچ و پنج بز نر و پنج برة نرينة يك ساله، اين بود سالمتي، دو گاو و پنج ق  و بجهت ذبيحة17
 .  و در روز دوم نتنائيل بن صوغر، سرورِ يساكار هديه گذرانيد18

ر دوي آنها پر از آرد  موافق مثقال قدس، ه  و هديه اي كه او گذرانيد يك طبق نقره بود كه وزنش صد وسي مثقال بود، و يك لگن نقره هفتاد مثقال،19
 .نرم مخلوط با روغن بجهت هدية آردي

 . و يك قاشق طال ده مثقال پر از بخور20
 . و يك گاو جوان و يك قوچ و يك برة نرينة يك ساله، بجهت قرباني سوختني21
 . و يك بز نر بجهت قرباني گناه22
 .برة نرينة يك ساله، اين بود هدية نَتَنائيل بن صوغر دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج   سالمتي،  و بجهت ذبيحة23
  و در روز سوم، اَلياَب بن حيلون سرور بني زبولون،24

 موافق مثقال قدس، هر دوي آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن   و يك لگن نقره هفتاد مثقال،  هدية او يك طبق نقره كه وزنش صد و سي مثقال بود،25
 .بجهت هدية آردي

  و يك قاشق طال ده مثقال پر از بخور،26

 . و يك گاو جوان و يك قوچ و برة نرينه يك ساله بجهت قرباني سوختني27
 . و يك بز نر بجهت قرباني گناه28
 . اَلياَب بن حيلون اين بود هدية.  نرينه يك ساله  و بجهت ذبيحة سالمتي، دو گاو و پنج قوچ و پنچ بز نرينه و پنج برة29
 .روز چهارم، اَليصور بن شَديئور سرور بني رؤبين و در 30
 موافق مثقال قدس، هر دوي آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن   هدية او يك طبق نقره كه وزنش صد و سي مثقال بود، و يك لگن نقره هفتاد مثقال،31

 . آردي بجهت هدية
 . و يك قاشق طال ده مثقال پر از بخور32
 . يك قوچ و يك برة نرينه يك ساله بجهت قرباني سوختني و يك گاو جوان و33
 . و يك بز نر بجهت قرباني گناه34
 .اين بود هدية اَليصور بن شضديئور.  نرينة يك ساله  و بجهت ذبيحة سالمتي، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة35
 . شَلوميئيل بن صور يشداي سرور بني شمعون  و در روز پنجم،36
 و يك لگن نقره هفتاد مثقال، موافق مثقال قدس، هردوي آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن   او يك طبق نقره كه وزنش صد و سي مثقال بود،  هدية37

 . آردي بجهت هدية
 .  و يك قاشق طال ده مثقال پر از بخور38

 . ني و يك گاو جوان و يك قوچ و يك برة نرينه يك ساله بجهت قرباني سوخت39

 . و يك بز نر بجهت قرباني گناه40
 . اين بود هدية شَلوميئيل بن صور يشداي.  نرينة يك ساله  و بجهت ذبيحة سالمتي، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة41

  و در روز ششم، اَلياساف بن دعوئيل سرور بني جاد،42

و يك لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس، هر دوي آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن  هدية او يك طبق نقره كه وزنش صد و سي مثقال بود، 43
 .بجهت هدية آردي

 . و يك قاشق طال ده مثقال پر از بخور44
 . و يك گاو جوان و يك قوچ و يك برة نرينه يك ساله بجهت قرباني سوختني45
 . و يك بز نر بجهت قرباني گناه46
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 . اين بود هدية اَلياساف بن دعوئيل. متي، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرينة يك ساله و بجهت ذبيحة سال47

 . و در روز هفتم، اَليشَمع بن عميهود سرور بني افرايم48
 پر از آرد نرم مخلوط با روغن  هدية او يك طبق نقره كه وزنش صد و سي مثقال بود، و يك لگن نقره هفتاد مثقال، موافق مثقال قدس، هردوي آنها49

 .بجهت هدية آردي
 . و يك قاشق طال ده مثقال پر از بخور50
 . و يك گاو جوان و يك قوچ و يك برة نرينه يك ساله بجهت قرباني سوختني51
 . و يك بز نر بجهت قرباني گناه52
 . اين بود هدية اَليشَمع بن عميهود.  ساله سالمتي، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرينة يك  و بجهت ذبيحة53

 . و در روز هشتم، جمليئيل بن فَدهصور سرور بني منَسي54
 هدية او يك طبق نقره كه وزنش صد و سي مثقال بود، و يك لگن نقره هفتاد مثقال، موافق مثقال قدس، هردوي آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن 55

 .بجهت هدية آردي
 . يك قاشق طال ده مثقال پر از بخور و56
 .  و يك گاو جوان و يك قوچ و يك برة نرينة يك ساله بجهت قرباني سوختني57

 . و يك بز نر بجهت قرباني گناه58
 .  جمليئيل بن فَدهصور اين بود هدية.  و بجهت ذبيحة سالمتي، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرينة يك ساله59

 .ر روز نهم، اَبيدان بن جِدعوني سرور بني بنيامين و د60
 هدية او يك طبق نقره كه وزنش صد و سي مثقال بود و يك لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس، هر دوي آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن، 61

 .بجهت هدية آردي
 . و يك قاشق طال ده مثقال پر از بخور62
 . قوچ و يك برة نرينة يك ساله بجهت قرباني سوختني و يك گاو جوان و يك63
  و يك بز نر بجهت قرباني گناه 64

 . اَبيدان بن جِدعوني  و بجهت ذبيحة سالمتي دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرينة يك ساله اين بود هدية65
 . و در روز دهم، اَخيعزَربن عميشداي سرور بني دان66
يك طبق نقره كه وزنش صد و سي مثقال بود، و يك لگن نقره، هفتاد مثقال موافق مثقال قدس، هر دوي آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن  او   هدية67

 .بجهت هدية آردي
 . و يك قاشق طال، ده مثقال پر از بخور68
 . و يك گاو جوان و يك قوچ و يك برة نرينة يك ساله بجهت قرباني سوختني69
 .ز نر بجهت قرباني گناه و يك ب70
 . و بجهت ذبيحة سالمتي، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرينة يك ساله، اين بود هدية اَخيعزَربن عميشداي71
 . و در روز يازدهم، فَجعيئيل بن عكران سرور بني اشير72
 هفتاد مثقال موافق مثقال قدس، هر دو آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن يك لگن نقره،  هدية او يك طبق نقره كه وزنش صد و سي مثقال بود، و73

 .بجهت هدية آردي
 . و يك قاشق طال ده مثقال پر از بخور74
 . و يك گاو جوان و يك قوچ و يك برة نرينة يك ساله بجهت قرباني سوختني75
 . و يك بز نر بجهت قرباني گناه76
 .اين بود هدية فَجعيئيل بن عكران.  پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرينة يك ساله و بجهت ذبيحة سالمتي، دو گاو و77
 . سرور بني نفتالي  و در روز دوازدهم، اَخيرع بن عينان،78
 مخلوط با روغن  هدية او يك طبق نقره كه وزنش صد و سي مثقال بود، و يك لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس، هردوي آنها پر از آرد نرم79

 . آردي بجهت هدية
  و يك قاشق طال، ده مثقال پر از بخور80

 .  و يك گاو جوان و يك قوچ و يك برة نرينة يك ساله بجهت قرباني سوختني81

 . و يك بز نر بجهت قرباني گناه82
 . د هدية اَخيرع بن عيناناين بو.  و بجهت ذبيحة سالمتي، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج برة نرينة يك ساله83

 . اين بود تبرك مذبح در روزي كه مسح شده بود، از جانب سروران اسرائيل دوازده طبق نقره و دوازده لگن نقره و دوازده قاشق طال84
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 . هر طبق نقره صد و سي مثقال و هر لگن هفتاد، كه تمامي نقرة ظروف، دو هزار و چهار صد مثقال موافق مثقال قدس بود85
 .     و دوازده قاشق طال پر از بخور هر كدام ده مثقال موافق مثقال قدس، كه تمامي طالي قاشقها صد و بيست مثقال بود86

 .با هدية آردي آنها و دوازده بز نر بجهت قرباني گناه.  دوازده گاو و دوازده قوچ و دوازده برة نرينة يك ساله  تمامي گاوان بجهت قرباني سوختني،87
اين بود تبرك مذبح بعد از .  نرينة يك ساله  بيست و چهار گاو و شصت قوچ و شصت بز نر و شصت برة  تمامي گاوان بجهت ذبيحة سالمتي، و88

 .آنكه مسح شده بود
د، از ميان دو  و چون موسي به خيمة اجتماع داخل شد تا با وي سخن گويد، آنگاه قول را مي شنيد كه باالي كرسي رحمت كه بر تابوت شهادت بو89

 . كروبي به وي سخن مي گفت، پس با او تكلم مي نمود
 
8 

 :  و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت1

 .هنگامي كه چراغها را برافرازي، هفت چراغ پيش شمعدان روشنايي بدهد:  هارون را خطاب كرده، به وي بگو2
 .شنايي بدهد، چنانكه خداوند موسي را امر فرموده بود پس هارون چنين كرد، و چراغها را برافراشت تا پيش شمعدان رو3
 . از چرخكاري طال از ساق تا گُلهايش به موسي نشان داده بود، به همين طور شمعدان را ساخت:  و صنعت شمعدان اين بود4

 :    و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت5

 . الويان را از ميان بني اسرائيل گرفته، ايشان را تطهير نما6
 خود را  آن كفارة گناه را بر ايشان بپاش و بر تمام بدن خود اُستُره بگذرانند، و رخت خود را شسته،:  و بجهت تطهير ايشان، به ايشان چنين عمل نما7

 .تطهير نماييد
 . و گاوي جوان و هدية آردي آن، يعني آرد نرم مخلوط با روغن بگيرند، و گاو جوان ديگر بجهت قرباني گناه بگير8
 . و الويان را پيش خيمة اجتماع نزديك بياور، و تمامي جماعت بني اسرائيل را جمع كن9
 .  و الويان را به حضورخداوند نزديك بياور، و بني اسرائيل دستهاي خود را بر الويان بگذارند10

 . را بجا بياورند و هارون الويان را از جانب بني اسرائيل به حضور خداوند هديه بگذراند، تا خدمت خداوند11
بگذران، تا بجهت   و الويان دستهاي خود را بر سر گاوان بنهند، و تو يكي را بجهت قرباني گناه و ديگري را بجهت قرباني سوختني براي خداوند12

 .گاوان كفاره شود
 . و الويان را پيش هارون و پسرانش برپا بدار، و ايشان را براي خداوند هديه بگذران13
 . و الويان از آن من خواهند بود ان را از ميان بني اسرائيل جدا نما و الوي14
 . و بعد از آن الويان داخل شوند تا خدمت خيمة اجتماع را بجا آورند، و تو ايشان را تطهير كرده، ايشان را هديه بگذران15
يندة رحم، يعني به عوض همة نخست زادگان بني اسرائيل، ايشان  زيراكه ايشان از ميان بني اسرائيل به من بالكل داده شده اند، و به عوض هر گشا16

 .را براي خود گرفته ام
در روزي كه جميع نخست زادگان را در زمين مصر زدم، .  زيراكه جميع نخست زادگان بني اسرائيل خواه از انسان و خواه از بهايم، از آن من اند17

 .ايشان را براي خود تقديس نمودم
 .ا به عوض همة نخست زادگان بني اسرائيل گرفتم پس الويان ر18
 و الويان را از ميان بني اسرائيل به هارون و پسرانش پيشكش دادم تا خدمت بني اسرائيل را در خيمة اجتماع به جا آورند، و بجهت بني اسرائيل 19

 .ودكفاره نمايند، و چون بني اسرائيل به قدس نزديك آيند، و با به بني اسرائيل عارض نش
 پس موسي و هارون و تمامي جماعت بني اسرائيل به الويان چنين كردند، برحسب هر آنچه خداوند موسي را دربارة الويان امر فرمود، همچنان 20

 . بني اسرائيل به ايشان عمل نمودند

يه گذرانيد، و هارون براي ايشان كفاره نمود،  و الويان براي گناه خود كفاره كرده، رخت خود را شستند، و هارون ايشان را به حضور خداوند هد21
 .ايشان را تطهير كرد

 و بعد از آن الويان داخل شدند تا در خيمة اجتماع به حضور هارون و پسرانش به خدمت خود بپردازند، و چنانكه خداوند موسي را دربارة الويان 22
 .امر فرمود، همچنان به ايشان عمل نمودند

 :  طاب كرده، گفت و خداوند موسي را خ23

 . مشغول خدمت بشوند  اين است قانون الويان كه از بيست و پنج ساله و باالتر داخل شوند تا در كار خيمة اجتماع24
 .     و از پنجاه ساله از كار خدمت باز ايستند، و بعد از آن خدمت نكنند25

 .بدينطور با الويان دربارة وديعت ايشان عمل نما. وند، و خدمتي ديگر نكنند ليكن با برادران خود در خيمة اجتماع به نگهباني نمودن مشغول ش26
 
9 

 : و در ماه اول سال دوم بعد از بيرون آمدن ايشان از زمين مصر، خداوند موسي را در صحراي سينا خطاب كرده، گفت1
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 .بني اسرائيل عيد فصح را در موسمش بجا آورند «2
 .در وقت عصر در موسمش بجا آوريد، برحسب همة فرايضش و همة احكامش آن را معمول داريد در روز چهاردهم اين ماه آن را 3
 . پس موسي به بني اسرائيل گفت كه فصح را بجا آورند4
 و فصح را در روز چهاردهم ماه اول، در وقت عصر در صحراي سينا بجا آورند، برحسب هرچه خداوند به موسي امر فرموده بود بني اسرائيل 5

 .ان عمل نمودندچن
   اما بعضي اشخاص بودند كه از ميِّت آدمي نجس شده، فصح را در آن روز نتوانستند بجا آورند، پس در آن روز نزد موسي و هارون آمدند،6
 ممنوع شويم؟  و آن اشخاص وي را گفتند كه ما از ميت آدمي نجس هستيم، پس چرا از گذرانيدن قرباني خداوند در موسمش درميان بني اسرائيل 7

 .بايستيد تا آنچه خداوند در حق شما امر فرمايد، بشنوم:  موسي ايشان را گفت8
     : و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت9

جا اگر كسي از شما يا از اعقاب شما از ميت نجس شود، يا در سفَر دور باشد، مع هذا فصح را براي خداوند ب:  بني اسرائيل را خطاب كرده، بگو10
 .آورد

 . آن را در وقت عصر بجا آورند، و آن را با نان فطير و سبزي تلخ بخورند  در روز چهاردهم ماه دوم،11
 . چيزي از آن تا صبح نگذارند و از آن استخواني نشكنند، برحسب جميع فرايض فصح آن را معمول دارند12
باز ايستد، آن كس از قوم خود منقطع شود، چونكه قرباني خداوند را در موسمش  اما كسي كه طاهر باشد و در سفر نباشد و از بجا آوردن فصح 13

 . نگذرانيده است، آن شخص گناه خود را متحمل خواهد شد

 براي شما يك فريضه     اگر غريبي درميان شما مأوا گزيند و بخواهد كه فصح را براي خداوند بجا آورد، برحسب فريضه و حكم فصح عمل نمايد،14
 .اشد خواه براي غريب خواه براي متوطنمي ب

 . و در روزي كه مسكن برپا شد، ابر مسكن خيمة شهادت را پوشانيد، و از شب تا صبح مثل منظر آتش بر مسكن مي بود15
 .  هميشه چنين بود كه ابر آن را مي پوشانيد و منظر آتش در شب16

 . ئيل كوچ مي كردند و در هرجايي كه ابر ساكن مي شد، آنجا بني اسرائيل اردو مي زدند و هرگاه ابر از خيمه برمي خواست، بعد از آن بني اسرا17

 . به فرمان خداوند بني اسرائيل كوچ مي كردند و به فرمان خداوند اردو مي زدند، همة روزهايي كه ابر بر مسكن ساكن مي بود، در اردو مي ماندند18
 .ي نمود، بني اسرائيل وديعت خداوند را نگاه مي داشتند و كوچ نمي كردند و چون ابر، روزهاي بسيار بر مسكن توقف م19
 . و بعضي اوقات ابر ايام قليلي بر مسكن مي ماند، آنگاه به فرمان خداوند در اردو مي ماندند و به فرمان خداوند كوچ مي كردند20
 برمي  ست، آنگاه كوچ مي كردند، يا اگر روز و شب مي ماند چون ابر و بعضي اوقات، ابر از شام تا صبح مي ماند و در وقت صبح ابر برمي خوا21

 .خواست، مي كوچيدند
 خواه دو روز و خواه يك ماه و خواه يك سال، هر قدر بر مسكن توقف نموده، بر آن ساكن مي بود، بني اسرائيل در اردو مي ماندند، و كوچ نمي 22

 . مي كوچيدند كردند و چون برمي خواست،
رمان خداوند اردو مي زدند، و به فرمان خداوند كوچ مي كردند، و وديعت خداوند را برحسب آنچه خداوند به واسطة موسي فرموده بود، نگاه  به ف23

 . مي داشتند
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 : و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت1
 . اندن جماعت و كوچيدن اردو بكار ببر آنها را از چرخكاري درست كن، و آنها را بجهت خو براي خود دو كَرنّاي نقره بساز، «2

 . و چو آنها را بنوازند تمامي جماعت نزد تو به در خيمة اجتماع جمع شوند3
 . و چون يكي را بنوازند، سروران و رؤساي هزاره هاي اسرائيل نزد تو جمع شوند4
 . كوچ بكنند  و چون تيز آهنگ بنوازيد محله هايي كه به طرف مشرق جا دارند،5
 .چون مرتبة دوم تيزآهنگ بنوازيد، محله هايي كه به طرف جنوب جا دارند كوچ كنند، بجهت كوچ دادن ايشان تيز آهنگ بنوازند و 6
 .  و بجهت جمع كردن جماعت بنوازيد، ليكن تيزآهنگ منوازيد7

      .اين براي شما در نسلهاي شما فريضة ابدي باشد.  و بني هارون كَهنه، كَرِنّاها را بنوازند8

 مي رويد، كَرِنّاها را تيز آهنگ بنوازيد، پس به حضور يهوه خداي خود بياد   چون در زمين خود براي مقاتله با دشمني كه بر شما تعددي مي نمايد،9
 .آورده خواهيد شد، و از دشمنان خود نجات خواهيد يافت

را بر قرباني هاي سوختني و ذبايح سالمتي خود بنوازيد، تا براي شما به  و در روز شادي خود و در عيدها و در اول ماه هاي خود كَرِنّاها 10
 » .من يهوه خداي شما هستم. حضورخداي شما يادگاري باشد

  و واقع شد در روز بيست ماه دوم سال دوم كه ابر از باالي خيمة شهادت برداشته شد،11

 ابر در صحراي فاران ساكن شد، و بني اسرائيل به مراحل خود از صحراي سينا كوچ كردند، و 12
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 .  و ايشان اول به فرمان خداوند به واسطة موسي كوچ كردند13

 . و بر فوج او نَحشون بن عميناداب بود  بني يهودا، اول با افواج ايشان روانه شد،  و علَم محلة14
 . و بر فوج سبط بني يساكار، نَتَنائيل بن صوغر15
 .ون، اَلياَب بن حيلون و بر فرج سبط بني زَبول16
 .  پس مسكن را پايين آوردند و بني جرشون و بني مراري كه حامالن مسكن بودند، كوچ كردند17

 . رؤبين با افواج ايشان روانه شد، و بر فوج او اَليصور بن شَديئور بود  و علَم محلة18
 . و بر فوج سبط بني شمعون، شَلوميئيل بن صورِيشَداي19
 .فوج سبط بني جاد، اَلياساف بن دعوئيل و بر 20
 .  پس قهاتيان كه حامالن قدس بودند، كوچ كردند و پيش از رسيدن ايشان، آنها مسكن را برپا داشتند21

 . بني افرايم با افواج ايشان روانه شد و فوج او اَليشَمع بن عميهود بود  پس علَم محلة22
 . ئيل بن فَدهصور و بر فوج سبط بني منَسي، جملي23

 . و بر فوج سبط بني بنيامين، اَبيدان بن حدعوني24
 . پس علم محلة بني دان كه مؤخرهمة محله ها بود با افواج ايشان روانه شد، و بر فوج او اَخيعزَربن عميشَداي بود25
 .  و بر فوج سبط بني اشير، فَجعيئيل بن عكران26

 .  بن عينان و بر فوج بني نفتالي، اَخيرع27

 . اين بود مراحل بني اسرائيل با افواج ايشان پس كوچ كردند28
ما به مكاني كه خداوند دربارة آن گفته است كه آن را به شما خواهم بخشيد :  و موسي به حوباب بن رعوئيل مدياني كه برادرزن موسي بود، گفت29

 .نكه خداوند دربارة اسرائيل نيكو گفته استكوچ مي كنيم، همراه ما بيا و به تو احسان خواهيم نمود، چو
 .نمي آيم، بلكه به زمين و به خاندان خود خواهم رفت:  او وي را گفت30
 .ما را ترك مكن زيرا چونكه تو منازل ما را در صحرا مي داني، بجهت ما مثل چشم خواهي بود:  گفت31
 .، همان را بر تو خواهيم نمود و اگر همراه ما بيايي، هر احساني كه خداوند بر ما بنمايد32
 . و از كوه خداوند سفر سه روزكوچ كردند، و تابوت عهد خداوند سفر سه روزه پيش روي ايشان رفت تا آرامگاهي براي ايشان بطلبد33
 . و ابر خداوند در روز باالي سر ايشان بود، وقتي كه از لشكرگاه روانه مي شدند34
 .اي خداوند برخيز و دشمنانت پراكنده شوند و مبغضانت از حضور تو منهزم گردند: ي مي گفت و چون تابوت روانه مي شد، موس35
 .اي خداوند نزد هزاران هزار اسرائيل رجوع نما:  و چون فرود مي آمد، مي گفت36
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وند درميان ايشان مشتعل شده، در اطراف  و خداوند اين را شنيده، غضبش افروخته شد، و آتش خدا  و قوم شكايت كنان در گوش خداوند بد گفتند،1
 .اردو بسوخت

 . و قوم نزد موسي فرياد برآورده، موسي نزد خداوند دعا نمود و آتش خاموش شد2
 . زيرا كه آتش خداوند درميان ايشان مشتعل شد  پس آن مكان را تَبعيره نام نهادند،3
 ! كيست كه ما را گوشت بخوراند«: و بني اسرائيل باز گريان شده، گفتند و گروه مختلف كه درميان ايشان بودند، شهوت پرست شدند، 4

 . ماهي اي را كه در مصر مفت مي خورديم و خيار و خربوزه و تره و پياز و سير را بياد مي آوريم5
 »! و چيزي نيست و غير از اين من، در نظر ما هيچ نمي آيد  و آالن جاي ما خشك شده،6
 .نيز بود و شكل آن مثل شكل مقُل و من مثل تخم كش7
 و قوم گردش كرده، آن را جمع مي نمودند، و آن را در آسياب خورد مي كردند يا در هاون مي كوبيدند، و در ديگها پخته، گرده ها از آن مي 8

 .و طعم آن مثل طعم قرصهاي روغني بود. ساختند
 .ن مي ريخت و چون شبنم در وقت شب بر اردو مي باريد، من نيز بر آ9
 و موسي قوم را شنيد كه با اهل خانة خود هر يك به در خيمة خويش مي گريستند، و خشم خداوند به شدت افروخته شد، و در نظر موسي نيز قبيح 10

 .آمد
  نهادي؟    چرا به بندة خود بدي نمودي؟ و چرا درنظر تو التفات نيافتم كه بار جميع اين قوم را بر من«:  و موسي به خداوند گفت11

 به زمين كه براي پدران ايشان   آيا من به تمام اين قوم حامله شده، يا من ايشان را زاييده ام كه به من مي گويي ايشان را در آغوش خود بردار،12
 قسم خوردي مثل الال كه طفل شيرخواره را برمي دارد؟ 

 . من گريان شده، مي گويند ما را گوشت بده تا بخوريم زيرا نزد  اين قوم بدهم؟  گوشت از كجا پيدا كنم تا به همة13
 . من به تنهايي نمي توانم تحمل تمامي اين قوم را بنمايم زيرا بر من زياد سنگين است14
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 ». و اگر با من چنين رفتار نمايي، پس هرگاه در نظر تو التفات يافتم مرا كشته، نابود ساز تا بدبختي خود را نبينم15
هفتاد نفر از مشايخ بني اسرائيل كه ايشان را مي داني كه مشايخ قوم و سروران آنها مي باشند نزد من «: وسي را خطاب كرده، گفت پس خداوند م16

 .جمع كن، و ايشان را به خيمة اجتماع بياور تا درآنجا با تو بايستند
، بر ايشان خواهم نهاد تا با تو متحمل بار اين قوم باشند و تو به  و من نازل شده، در آنجا با تو سخن خواهم گفت، و از روحي كه بر توست گرفته17

 .تنهايي متحمل آن نباشي
پس ! زيراكه در مصر خوش مي گذشت!  و قوم را بگو كه براي فردا خود را تقديس نماييد تا گريان شده، گفتيد، كيست كه ما را گوشت بخوراند18

 .خداوند شما را گوشت خواهد داد تا بخوريد
  نه يك روز و نه دو روز خواهيد خورد، و نه پنج روز و نه ده روز و نه بيست روز،19

 بلكه يك ماه تمام تا از بيني شما بيرون آيد و نزد شما مكروه شود، چونكه خداوند را كه در ميان شماست رد نموديد، و به حضور وي گريان 20
 ».شده، گفتيد، چرا از مصر بيرون آمديم

 .ومي كه من درميان ايشانم، ششصد هزار پياده اند و تو گفتي ايشان را گوشت خواهم داد تا يك ماه تمام بخورندق:  موسي گفت21
  آيا گله ها و رمه ها براي ايشان كشته شود تا براي ايشان كفايت كند؟ يا همة ماهيان دريا براي ايشان جمع شوند تا براي ايشان كفايت كند؟ 22

 .آيا دست خداوند كوتاه شده است؟ اآلن خواهي ديد كه كالم من بر تو واقع مي شود يا نه:  خداوند موسي را گفت23
 . پس موسي بيرون آمده، سخنان خداوند را به قوم گفت، و هفتاد نفر از مشايخ قوم را جمع كرده، ايشان را به اطراف خيمه برپا داشت24
 روحي كه بر وي بود، گرفته، بر آن هفتاد نفر مشايخ نهاد و چون روح بر ايشان قرارگرفت،  و خداوند در ابر نازل شده، با وي تكلم نمود، و از25

 .نبوت كردند، ليكن مزيد نكردند
 اما دو نفر در لشكرگاه باقي ماندند كه نام يك لضلْداد بود و نام ديگري ميداد، و روح بر ايشان نازل شد و نامهاي ايشان در ثبت بود، ليكن نزد 26

 .      يامده، در لشكرگاه نبوت كردندخيمه ن

 .الداد و ميداد در لشكرگاه نبوت مي كنند:  آنگاه جواني دويد و به موسي خبر داده، گفت27
 !اي آقايم موسي ايشان را منع نما:  و يوشع بن نون خادم موسي كه از برگزيدگان او بود، در جواب گفت28
 !ي برد؟ كاشكه تمامي قوم خداوند نبي مي بودند و خداوند روح خود را بر ايشان افاضه مي نمودآيا تو براي من حسد م  : موسي وي را گفت29
 . پس موسي با مشايخ اسرائيل به لشكرگاه آمدند30
ه آن طرف  و بادي از جانب خداوند وزيده، سلوي را از دريا برآورد و آنها را به اطراف لشكرگاه تخميناً يك روز راه به اين طرف و يك روز ب31

 .پراكنده ساخت، و قريب به دو ذراع از روي زمين باال بودند
 و قوم برخاسته تمام آن روز و تمام آن شب و تمام روز ديگر سلوي را جمع كردند و آنكه كمتر يافته بود، ده حومر جمع كرده بود، و آنها را به 32

 .اطراف اردو براي خود پهن كردند
ان ايشان مي بود پيش از آنكه خاييده شود، كه غضب خداوند بر ايشان افروخته شده، خداوند قوم را به بالي بسيار  و گوشت هنوز درميان دند33

 .سخت مبتال ساخت
 .  و آن مكان را قبوت هنّاوه ناميدند، زيرا قومي را كه شهوت پرست شدند، درآنجا دفن كردند34

 .ضيروت توقف نمودند و قوم از قبروت به حضيروت كوچ كرده، در ح35
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 . و مريم و هارون دربارة زن حبش كه موسي گرفته بود، بر او شكايت آوردند، زيرا زن حبش گرفته بود1
 . مگر به ما نيز تكلم ننموده؟ و خداوند اين را شنيد آيا خداوند با موسي به تنهايي تكلم نموده است،:  و گفتند2
 . از جميع مردماني كه بر روي زمين اند و موسي مرد بسيار حليم بود، بيشتر3
 .و هر سه بيرون آمدند. شما هر سه نزد خيمة اجتماع بيرون آييد«:  در ساعت خداوند به موسي و هارون و مريم گفت4
 . و خداوند در ستون ابر نازل شده، به در خيمه ايستاد، و هارون و مريم را خوانده، ايشان هر دو بيرون آمدند5
اگر درميان شما نبي اي باشد، من كه يهوه هستم، خود را در رؤيا بر او ظاهر مي كنم و در خواب به او سخن :  اآلن سخنان مرا بشنويد: و او گفت6

 . مي گويم

 . من امين است او در تمامي خانة.  اما بندة من موسي چنين نيست7
 پس چرا نترسيديد كه بر بندة من موسي شكايت آورديد؟ . د را معاينه مي بيند با وي روبرو و آشكارا و نه در رمزها سخن مي گويم، و شبيه خداون8

 . و غضب خداوند بر ايشان افروخته شده، برفت9
 . و چون ابر از روي خيمه برخاست، اينك مريم مثل برف مبروص بود، و هارون بر مريم نگاه كرد و اينك مبروص بود10
  بار اين گناه را بر ما مگذار زيرا كه حماقت كرده، گناه ورزيده ايمواي اي آقايم،:  و هارون به موسي گفت11

 . و او مثل ميته اي نباشد كه چون از رحم مادرش بيرون آيد، نصف بدنش پوسيده باشد12
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 !اي خدا او را شفا بده:  پس موسي نزد خداوند استغاثه كرده، گفت13
ب دهان مي انداخت، آيا هفت روز خجل نمي شد؟ پس هفت روز بيرون لشكرگاه محبوس اگر پدرش به روي وي فقط آ«:  خداوند به موسي گفت14 

 .بشود، و بعد از آن داخل شود
 .  پس مريم هفت روز بيرون لشكرگاه محبوس ماند، و تا داخل شدن مريم، قوم كوچ نكردند15

 .  در صحراي فاران اردو زدند  و بعد از آن، قوم از حضيروت كوچ كرده،16
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 : و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت1
   كسان بفرست تا زمين كنعان را كه به بني اسرائيل دادم، جاسوسي كنند؛ يك نفر را از هر سبط آباي ايشان كه هركدام درميان ايشان سرور باشد،2

 .بفرستيد
 . ي اسرائيل بودند فرستاد، و همة ايشان رؤساي بن  پس موسي به فرمان خداوند، ايشان را از صحراي فاران3

 .از سبط رؤبين، شَموع بن زَكّور:  و نامهاي ايشان اينهاست4
 . شافاط بن حوري  از سبط شمعون،5
 . از سبط يهودا، كاليب بن يفُنَّه6
  . يحاَل بن يوسف  از سبط يساكار،7
 . از سبط افرايم، هوشَع بن نون8
 . از سبط بنيامين، فَلطي بن رافو9
 .ولون، جد يئيل بن سودي از سبط زب10
 . از سبط يوسف از سبط منَسي، جدي بن سوسي11
 . عميئيل بن جملّي  از سبط دان،12
 . از سبط اشير، ستوربن ميكائيل13
 . از سبط نفتالي، نَحبي بن وفْسي14
 . جاؤئيل بن ماكي  از سبط جاد ،15
 . ن فرستاد، و موسي هوشع بن نون را يهوشوع نام نهاد اين است نامهاي كساني كه موسي براي جاسوسي زمي16

 . به كوهستان برآييد از اينجا به جنوب رفته،:  به ايشان گفت  و موسي ايشان را براي جاسوسي و زمين كنعان فرستاده،17
 .ر قليل اند يا كثي  و زمين را ببينيد كه چگونه است و مردم را كه در آن ساكنند كه قوي اند يا ضعيف،18
  و در چه قسم شهرها ساكنند، در چادرها يا در قلعه ها؟  و زمين كه در آن ساكنند چگونه است، نيك يا بد؟19

 . و آن وقت موسم نوبر انگور بود.  پس قوي دل شده، از ميوة زمين بياوريد  چرب يا الغر؟ درخت دارد يا نه؟  و چگونه است زمين،20

 .ين تا رحوب نزد مدخل حمات جاسوسي كردند زمين را از بيابان س  پس رفته،21
 . و به جنوب رفته، به حبرون رسيدند، اَخيمان و شيشاي و تلماي بني عناق درآنجا بودند، اما حبرون هفت سال قبل از صوعنِ مصر بنا شده بود22
 .ن دو نفر با قدري از انار و انجير برداشته، آوردند و به وادي اَشْكول آمدند، و شاخه اي با يك خوشة انگور بريده، آن را بر چوب دستي، ميا23
 . و آن مكان به سبب خوشة انگور كه بني اسرائيل از آنجا بريده بودند، به وادي اَشكول ناميده شد24
 . و بعد از چهل روز، از جاسوسيِ زمين برگشتند25
 فاران رسيدند و براي ايشان و براي تمامي جماعت خبر  در بيابان و روانه شده، نزد موسي و هارون و تمامي جماعت بني اسرائيل به قادش 26

 .آوردند، و ميوة زمين را به ايشان نشان دادند
 .به زميني كه ما را فرستادي رفتيم، و به درستي كه به شير و شهد جاري است، و ميوه اش اين است«:  گفتند  و براي او حكايت كرده،27
 .   كنند زور آورند، و شهرهايش حصاردار و بسيار عظيم، و بني عناق را نيز در آنجا ديديم ليكن مردماني كه در زمين سا28

 . و كنعانيان نزد دريا و بر كنارة اردن ساكنند.  و عمالقه در زمين جنوب ساكنند، حتّيان و يبوسيان و اموريان در كوهستان سكونت دارند29

 .في الفور برويم و آن را در تصرف آريم، زيرا كه مي توانيم بر آن غالب شويم: ت و كاليب قوم را پيش موسي خاموش ساخته، گف30
 .نمي توانيم با اين قوم مقابله نماييم زيراكه ايشان از ما قوي ترند:  اما آن كساني كه با وي رفته بودند، گفتند31
زميني كه براي جاسوسي آن از آن گذشتيم زميني است كه : ه، گفتند و دربارة زمين كه آن را جاسوسي كرده بودند، خبر بد نزد بني اسرائيل آورد32

 .ساكنان خود را مي خورد، و تمامي قومي كه در آن ديديم، مردان بلند قد بودند
 » . جباران بني عناق را ديديم كه اوالد جبارانند، و ما درنظر خود مثل ملخ بوديم و همچنين در نظر ايشان مي نموديم  و درآنجا33
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 .و قوم را آن شب مي گريستند. و تمامي جماعت آواز خود را بلند كرده، فرياد نمودند1 
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مي مرديم يا در اين صحرا وفات  كاش كه در زمين مصر :  و جميع بني اسرائيل بر موسي و هارون همهمه كردند، و تمامي جماعت به ايشان گفتند2
 !مي يافتيم

  تا به دم شمشير بيفتيم، و زنان و اطفال ما به يغما برده شوند؟ آيا برگشتن به مصر براي ما بهتر نيست؟ مي آورد و چرا خداوند ما را به اين زمين 3

 .  برگرديم سرداري براي خود مقرركرده، به مصر:  و به يكديگر گفتند4

 . پس موسي و هارون به حضور تمامي گروه جماعت بني اسرائيل به رو افتادند5
 . و كاليب بن يفُنَّه كه از جاسوسان زمين بودند، رخت خود را دريدند و يوشع بن نون6
 .زميني كه براي جاسوسي آن از آن عبور نموديم، زمين بسيار بسيار خوبي است:  و تمامي جماعت بني اسرائيل را خطاب كرده، گفتند7
 .      بخشيد، زميني كه به شير و شهد جاري است آن را به ما خواهد  اگر خداوند از ما راضي است ما را به اين زمين آورده،8

 ما هستند، ساية ايشان از ايشان گذشته است، و خداوند با   زنهار از خداوند متمرد مشويد، و از اهل زمين ترسان مباشيد، زيراكه ايشان خوراك9
 .ماست، از ايشان مترسيد

 . اجتماع بر تمامي بني اسرائيل ظاهر شد  آنگاه جالل خداوند در خيمة. كنند  ليكن تمامي جماعت گفتند كه بايد ايشان را سنگسار10
 12تا به كي اين قوم مرا اهانت نمايند؟ و تا به كي با وجود همة آياتي كه درميان ايشان نمودم، به من ايمان نياورند؟       :  و خداوند به موسي گفت11

 .قومي بزرگ و عظيم تر از ايشان خواهم ساختايشان را به وبا مبتال ساخته، هالك مي كنم و از تو 
 .آنگاه مصريان خواهند شنيد، زيراكه اين قوم را به قدرت خود از ميان ايشان بيرون آوردي : موسي به خداوند گفت13
خداوند، معاينه ديده مي شوي، و  اين قوم هستي، زيراكه تو اي   و به ساكنان اين زمين خبر خواهند داد و ايشان شنيده اند كه تو اي خداوند، درميان14

 .ابر تو بر ايشان قايم است، و تو پيش روي ايشان روز در ستون ابر و شب در ستون آتش مي خرامي
 : پس اگر اين قوم را مثل شخص واحد بكُشي، طوايفي كه آوازة تو را شنيده اند، خواهند گفت15
 . ايشان قسم خورده بود درآورد، از اين سبب ايشان را در صحرا كشت چون كه خداوند نتوانست اين قوم را به زميني كه براي16
  پس اآلن قدرت خداوند عظيم بشود، چنانكه گفته بودي17

 بلكه عقوبت گناه پدران را بر پسران   كه يهوه دير خشم و بسيار رحيم و آمرزندة گناه و عصيان است، ليكن مجرم را هرگز بي سزا نخواهد گذاشت18
 . و چهارم مي رساندتا پشت سوم

 . پس گناه اين قوم را بر حسب عظمت رحمت خود بيامرز، چنانكه اين قوم را از مصر تا اينجا آمرزيده اي19
 . بر حسب كالم تو آمرزيدم:  خداوند گفت20

 . ليكن به حيات خودم قسم كه تمامي زمين از جالل يهوه پر خواهد شد21
 . و بيابان نمودم ديدند، مرا ده مرتبه امتحان كرده، آواز مرا نشنيدند ت مرا كه در مصر چونكه جميع مرداني كه جالل و آيا22
 . نخواهند ديد، و هركه مرا اهانت كرده باشد، آن را نخواهد ديد  به درستي كه ايشان زميني را كه براي پدران ايشان قسم خوردم،23
اً اطاعت نمود، او را به زميني كه رفته بود داخل خواهم ساخت، و ذريت او وارث آن خواهند  ليكن بندة من كاليب چونكه روح ديگر داشت و مرا تمام24
 .شد

 . و چونكه عماليقيان و كنعانيان در وادي ساكنند، فردا رو گردانيده، از راه بحر قلزم به صحرا كوچ كنيد25
 : و خداوند موسي و هارون را خطاب كرده، گفت26
 .    ير را كه بر من همهمه مي كنند متحمل بشوم؟ همهمة بني اسرائيل را كه بر من همهمه مي كنند، شنيدم تا به كي اين جماعت شر27

 .به حيات خودم قسم كه چنانكه شما در گوش من گفتيد، همچنان با شما عمل خواهم نمود:  به ايشان بگو خداوند مي گويد28
مرده شدگان شما بر حسب تمامي عدد شما، از بيست ساله و باالتر كه بر من همهمه كرده  الشه هاي شما در اين صحرا خواهد افتاد، و جميع ش29
 .ايد
 . شما به زميني كه دربارة آن دست خود را بلند كردم كه شما را در آن ساكن گردانم، هرگز داخل نخواهيد شد، مگر كاليب بن يفُنَّه و يوشع بن نون30
 . تيد كه به يغما برده خواهند شد، ايشان را داخل خواهم كرد و ايشان زميني را كه شما رد كرديد، خواهند دانست اما اطفال شما كه دربارة آنها گف31

 . ليكن الشه هاي شما در اين صحرا خواهد افتاد32
 .  تلف شود و پسران شما در اين صحرا چهل سال آواره بوده، بار زناكاري شما را متحمل خواهند شد، تا الشه هاي شما در صحرا33

يك سال به عوض هر روز، بار گناهان خود را چهل سال متحمل .  برحسب شمارة روزهايي كه زمين را جاسوسي مي كرديد، يعني چهل روز34
 .خواهيد شد، و مخالفت مرا خواهيد دانست

 خواهم كرد، و در اين صحرا تلف شده، در اينجا  من كه يهوه هستم، گفتم كه البته اين را به تمامي اين جماعت شرير كه به ضد من جمع شده اند35
 . خواهند مرد

 و اما آن كساني كه موسي براي جاسوسي زمين فرستاده بود، و ايشان چون برگشتند خبر بد دربارة زمين آورده، تمام جماعت را از او گله مند 36
 ساختند،
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 .ضور خداوند از وبا مردند به ح  آن كساني كه اين خبر بد را دربارة زمين او داده بودند،37
 .  اما يوشع بن نون و كاليب بن يفُنَّه از جملة آناني كه براي جاسوسي زمين رفته بودند، زنده ماندند38

 . قوم بسيار گريستند  و چون موسي اين سخنان را به جميع بني اسرائيل گفت،39
 . حاضريم و به مكاني كه خداوند وعده داده است مي رويم، زيرا گناه كرده ايماينك:  و بامدادان به زودي برخاسته، به سر كوه برآمده، گفتند40
 !   چرا از فرمان خداوند تجاوز مي نماييد؟ ليكن اين كار به كام نخواهد شد:  موسي گفت41

 .  مرويد زيرا خداوند درميان شما نيست، مبادا از پيش دشمنان خود منهزم شويد42

 پس به شمشير خواهيد افتاد؛ و چونكه از پيروي خداوند روگرانيده ايد، لهذا خداوند با شما  يان آنجا پيش روي شما هستند، زيرا عماليقيان و كنعان43
 .نخواهد بود

 . ليكن ايشان از راه تكبر به سر كوه رفتند، اما تابوت عهد خداوند و موسي از ميان لشكرگاه بيرون نرفتند44
 .كه در آن كوهستان ساكن بودند فرود آمده، ايشان را زدند و تا حرما منهزم ساختند آنگاه عماليقيان و كنعانيان 45
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 :  و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت1

 چون به زمين سكونت خود كه من آن را به شما مي دهم داخل شويد،:  بني اسرائيل را خطاب كرده، به ايشان بگو2

 يا براي نافله يا در عيدهاي خود، براي گذرانيدن هدية  بگذرانيد، چه قرباني سوختني و چه ذبيحة وفاي نذر، و مي خواهيد هدية آتشين براي خداوند 3
 خوشبو بجهت خداوند، خواه از رمه و خواه از گله،    

 . خداوند بگذراند آنگاه كسي كه هدية خود را مي گذراند، براي هدية آردي يك عشر ايفة آرد نرم مخلوط شده با يك ربع هين روغن بجهت4
 . و براي هدية ريختني يك ربع هين شراب با قرباني سوختني يا براي ذبيحه بجهت هر بره حاضر كن5
 . يا بجهت قوچ براي هدية آردي دو عشر ايفة آرد نرم مخلوط شده با يك ثلث هينِ روغن حاضر كن6
 . حاضر كن و بجهت هدية ريختني يك ثلث هين شراب براي خوشبويي بجهت خداوند 7

  و چون گاوي براي قرباني سوختني يا ذبيحه اي براي اداي نذر يا براي ذبيحة سالمتي بجهت خداوند حاضر مي كني،8

 . آنگاه بجهت هدية آردي، سه عشر آرد نرم مخلوط شده با نصف هين روغن با گاو بگذراند9
 .  براي خداوند بشود و براي هدية ريختني نصف هين شراب بگذران تا هدية آتشين خوشبو10

 .         همچنين براي هر گاو و براي هر قوچ و براي هر برة نرينه و هر بزغاله كرده شود11

 .  برحسب شماره اي كه حاضر كنيد بدين قسم براي هر يك موافق شمارة آنها عمل نماييد12

 . به اينطور بجا بياورد اين اوامر را  هر متوطن چون هدية آتشين خوشبو براي خداوند مي گذراند،13
 به نوعي   آتشين خوشبو براي خداوند بگذراند،  هركه در قرنهاي شما درميان شما باشد، مي خواهد هدية  و اگر غريبي كه در ميان شما مأوا گزيند،14

 .كه شما عمل مي نماييد، او نيز عمل نمايد
 .ابدي در نسلهاي شما؛ مثَل غريب است وا گزيند يك فريضه باشد، فريضة  براي شما كه اهل جماعت هستيد و براي غريبي كه نزد شما مأ15
 . يك قانون و يك حكم براي شما و براي غريبي كه درميان شما مأوا گزيند، خواهد بود16
 :   و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت17

  آن در مي آورم داخل شويد،چون به زميني كه من شما را در:  بني اسرائيل را خطاب كرده، به ايشان بگو18

 . افراشتني براي خداوند بگذرانيد  و از محصول زمين بخوريد، آنگاه هدية19
 . همچنان آن را بگذرانيد  از خمير اول خود گرده اي بجهت هدية افراشتني بگذرانيد؛ مثل هدية افراشتني خرمن،20
 .داوند بگذرانيدهدية افراشتني در قرنهاي خود براي خ  از خمير اول خود، 21
    جميع اين اوامر را كه خداوند به موسي گفته است، بجا نياورده باشيد،  و هرگاه سهواً خطا كرده،22
 . يعني هرچه خداوند به واسطة موسي شما را امر فرمود، از روزي كه خداوند امر فرمود و از آن به بعد در قرنهاي شما23
ع جماعت كرده شد، آنگاه تمامي جماعت يك گاو جوان براي قرباني سوختني و خوشبويي بجهت خداوند با  پس اگر اين كار سهواً و بدون اطال24

 . موافق رسم بگذرانند، و يك بز نر بجهت قرباني گناه  ريختني آن،  آردي و هدية هدية
ه آن كار سهواً شده است؛ و ايشان قرباني خود را  و كاهن براي تمامي جماعت بني اسرائيل كفاره نمايد، و ايشان آمرزيده خواهند شد، زيرا ك25

 .       به حضور خداوند گذرانيده اند بجهت هدية آتشين خداوند و قرباني گناه خود را بجهت سهو خويش،

 .  بود زيراكه به تمامي جماعت سهواً شده  و تمامي جماعت بني اسرائيل و غريبي كه درميان ايشان ساكن باشد، آمرزيده خواهند شد،26

 . يك ساله براي قرباني گناه بگذراند  بز مادة  و اگر يك نفر سهواً خطا كرده باشد، آنگاه27
 به حضور خداوند كفاره كند تا بجهت وي كفاره بشود و آمرزيده   و كاهن بجهت آن كسي كه سهو كرده است چونكه خطاي او از نادانستگي بود،28

 .خواهد شد
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 .  يك قانون خواهد بود  كند، خواه متوطني از بني اسرائيل و خواه غريبي كه درميان ايشان ساكن باشد، بجهت كسي كه سهواً خطا29

 .  از ميان قوم خود منقطع خواهد شد پس آن شخص.  و اما كسي كه به دست بلند عمل نمايد، چه متوطن و چه غريب، او به خداوند كفر كرده باشد30

 . مرده، حكم او را شكسته است، آن كس البته منقطع شود و گناهش بر وي خواهد بود چونكه كالم خداوند را حقير ش31

 . و چون بني اسرائيل در صحرا بودند، كسي را يافتند كه در روز سبت هيزم جمع مي كرد32
 . و تمامي جماعت آوردند  و كساني كه او را يافتند كه هيزم جمع مي كرد، او را نزد موسي و هارون33
 . زيرا كه اعالم نشده بود كه با وي چه بايد كرد  او را حبس نگاه داشتند، و34
 . اين شخص البته كشته شود، تمامي جماعت او را بيرون از لشكرگاه با سنگها  سنگسار كنند «:  و خداوند به موسي گفت35

 . چنانكه خداوند به موسي امر كرده بود آورده، او را سنگسار كردند و بمرد،  پس تمامي جماعت او را  بيرون از لشكرگاه36
 :  و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت37

 خويش در قرنهاي خود صيصيت بسازند و رشتة الجوردي بر هر  بني اسرائيل را خطاب كرده، به ايشان بگو كه براي خود برگوشه هاي رخت  38
 .گوشة صيصيت بگذارند

 و در پي دلها و چشمان خود كه شما در پي آنها  ن بنگريد و تمام اوامر خداوند را بياد آورده، بجا آوريد، و بجهت شما صيصيت خواهد بود تا بر آ39
 . منحرف نشويد زنا مي كنيد،

 .  آوريد، و بجهت خداي خود مقدس باشيد  بجا  تا تمامي اوامر مرا  بياد آورده،40

 »   .من يهوه خداي شما هستم. آوردم تا خداي شما باشم من يهوه خداي شما هستم كه شما را از زمين مصر بيرون 41
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 گرفته،) كسان( و قورح بن يِصهار بن قَهات بن الوي و داتان و اَبيرام پسران اَلياَب و اُون بن فالت پسران رؤبين 1

 . معروف بودند، به حضور موسي برخاستند با بعضي از بني اسرائيل، يعني دويست و پنجاه نفر از سروران جماعت كه برگزيدگان شورا و مردان2
شما از حد خود تجاوز مي نماييد، زيرا تمامي جماعت هر يك از ايشان مقدس اند، و خداوند :  به ايشان گفتند  و به مقابل موسي و هارون جمع شده،3

 پس چرا خويشتن را بر جماعت خداوند بر مي افرازيد؟ . درميان ايشان است

 را شنيد، به روي خود درافتاد و چون موسي اين 4

بامدادان خداوند نشان خواهد داد كه چه كسي از آن وي و چه كس مقدس است، و او را نزد «:  و قورح و تمامي جمعيت او را خطاب كرده، و گفت5
 . او را نزد خود خواهد آورد خود خواهد آورد؛ و هركه را براي خود برگزيده است،

 .ها براي خود بگيريد، اي قورح و تمامي جمعيت تو اين را بكنيد كه مجمر6
اي پسران الوي شما از .  و آتش در آنها گذارده، فردا به حضور خداوند بخور در آنها بريزيد، و آن كس كه خداوند برگزيده است، مقدس خواهد شد7

 ! حد خود تجاوز مي نماييد

 !اي بني الوي بشنويد:  و موسي به قورح گفت8
ما كم است كه خداي اسرائيل شما را از جماعت اسرائيل ممتاز كرده است، تا شما را نزد خود بياورد تا در مسكن خداوند خدمت نماييد، و  آيا نزد ش9

 به حضور جماعت براي خدمت ايشان بايستيد؟

  و تو را و جميع برادرانت بني الوي را با تو نزديك آورد، و آيا كهانت را نيز مي طلبيد؟10

 » و اما هارون چيست كه بر او همهمه مي كنيد؟. ين جهت تو و تمامي جمعيت تو به ضد خداوند جمع شده ايد از ا11

 ! نمي آييم:  و موسي فرستاد تا داتان و ابيرام پسران الياب را بخواند، و ايشان گفتند12

ا در صحرا نيز هالك سازي كه مي خواهي خود را بر ما  آيا كم است كه ما را از زميني كه به شير و شهد جاري است بيرون آوردي تا ما ر13
 حكمران سازي؟ 

آيا چشمان اين مردمان را مي .  و ما را هم به زميني كه به شير و شهد جاري است در نياوردي و ملكيتي از مزرعه ها و تاكستانها به ما ندادي14
 ! كني؟ نخواهيم آمد

 . هدية ايشان را منظور منما، يك خر از ايشان نگرفتم، و به يكي از ايشان زيان نرساندم: و موسي بسيار خشمناك شده، به خداوند گفت15
 .تو با تمامي جمعيت خود فردا به حضور خداوند حاضر شويد، تو و ايشان و هارون:  و موسي به قورح گفت16
ني دويست و پنجاه مجمر به حضور خداوند بياوريد، تو نيز و  و هركس مجمر خود را گرفته، بخور بر آنها بگذارد؛ و شما هركس مجمرخود، يع17

 . هارون هريك مجمر خود را بياوريد

 . پس هركس مجمر خود را گرفته، و آتش در آنها نهاده، و بخور بر آنها گذارده، نزد دروازة خيمة اجتماع ، با موسي و هارون ايستادند18
 . جمع كرد، و جالل خداوند بر تمامي جماعت ظاهر شد ايشان نزد در خيمة اجتماع و قورح تمامي جماعت را به مقابل 19
 :  و خداوند موسي و هارون را خطاب كرده، گفت20

 . خود را از اين جماعت دور كنيد تا ايشان را در لحظه اي هالك كنم21
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 »  آيا يك نفر گناه ورزد و بر تمام جماعت غضبناك شوي؟اي خدا كه خداي روحهاي تمام بشر هستي،:  پس ايشان به روي در افتاده، گفتند22

 :     و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت23

 . جماعت را خطاب كرده، بگو از اطراف مسكن قورح و داتان و ابيرام دور شويد24
 . پس موسي برخاسته، نزد داتان و ابيرام رفت و مشايخ اسرائيل در عقب وي رفتند25
از نزد خيمه هاي اين مردمان شرير دور شويد، و چيزي را كه از آن ايشان است لمس منماييد، مبادا در همة : طاب كرده، گفت و جماعت را خ26

 . گناهان ايشان هالك شويد

 هاي خود  پس از اطراف مسكن قورح و داتان و ابيرام دور شدند، و داتان و ابيرام بيرون آمده، با زنان و پسران و اطفال خود به در خيمه27
 .ايستادند

 .  من نبوده است از اين خواهيد دانست كه خداوند مرا فرستاده است تا همة اين كارها را بكنم و به ارادة:  و موسي گفت28

 . اگر اين كسان مثل موت ساير بني آدم بميرند و اگر مثل وقايع جميع بني آدم بر ايشان واقع شود، خداوند مرا نفرستاده است29
 و زمين دهان خود را گشاده، ايشان را با جميع ما يملك ايشان ببلعد كه به گور زنده فرود روند، آنگاه بدانيد  ا اگر خداوند چيز تازه اي بنمايد و ام30

 » .كه اين مردمان خداوند را اهانت نموده اند

 . و چون از گفتن همة اين سخنان فارغ شد، زميني كه زير ايشان بود، شكافته شد31
 .و زمين دهان خود را گشوده، ايشان را و خانه هاي ايشان و همة كسان را كه تعلق به قورح داشتند، با تمامي اموال ايشان بلعيد 32
 . و ايشان با هرچه به ايشان تعلق داشت، زنده به گور فرو رفتند، و زمين بر ايشان به هم آمده از ميان جماعت هالك شدند33
 .به اطراف ايشان بودند، از نعرة ايشان گريختند، زيرا گفتند مبادا زمين ما را نيز ببلعد و جميع اسرائيليان كه 34
 . دويست و پنجاه نفر را كه بخور مي گذرانيدند، سوزانيد  و آتش از حضور خداوند بد آمده،35
 :    و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت36

 از ميان آتش بردار، و آتش را به آن طرف بپاش زيرا كه آنها مقدس است، به العازاربن هارون كاهن بگو كه مجمرها را 37

 و از آنها تختهاي پهن براي پوشش مذبح بسازند، زيرا چونكه آنها را به حضور خداوند   يعني محمرهاي اين گناهكاران را به ضد جان ايشان؛38
 . تا براي بني اسرائيل آيتي باشد گذرانيده اند، مقدس شده است،

 .از آنها پوشش مذبح ساختند  پس العازار كاهن مجمرهاي برنجين را كه سوخته شدگان گذرانيده بودند گرفته،39
 تا براي بني اسرائيل يادگار باشد تا هيچ غريبي كه از اوالد هارون نباشد بجهت سوزانيدن بخور به حضور خداوند نزديك نيايد، مبادا مثل قورح و 40

 .  موسي او را امر فرموده بود انكه خداوند به واسطةجمعيتش بشود، چن

 . و در فرداي آن روز تمامي جماعت بني اسرائيل بر موسي و هارون همهمه كرده، گفتند كه شما قوم خداوند را كشتيد41
 .ل خداوند ظاهر شد و چون جماعت بر موسي و هارون جمع شدند، به سوي خيمة اجتماع نگريستند، و اينك ابر آن را پوشانيد و جال42
 . و موسي و هارون پيش خيمة اجتماع آمدند43
 : و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت44
 .و ايشان به روي خود درافتادند.  از ميان اين جماعت دور شويد تا ايشان را ناگهان هالك سازم45
گذار، و بخور بر آن بريز، و به زودي به سوي جماعت رفته، براي مجمر خود را گرفته، آتش از روي مذبح در آن ب«:  و موسي به هارون گفت46

 .ايشان كفاره كن، زيرا غضب از حضور خداوند برآمده، و وبا شروع شده است
 قوم شروع شده بود پس بخور را بريخت و بجهت   پس هارون به نحوي كه موسي گفته بود آن را گرفته، درميان جماعت دويد و اينك وبا درميان47
 .وم كفاره نمودق

 .  و او درميان مرگان و زندگان ايستاد و وبا باز داشته شد48

 . و عدد كساني كه از وبا مردند چهارده هزار و هفتصد بود، سواي آناني كه در حادثة قورح هالك شدند49
 . پس هارون نزد موسي به در خيمة اجتماع برگشت و وبا رفع شد50
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 :رده، گفت و خداوند موسي را خطاب ك1
 سروران ايشان دوازده عصا بر حسب خاندان آباي ايشان،   به بني اسرائيل سخن بگو و از ايشان عصاها بگير، يك عصا از هر خاندان آبا، از جميع2

 .و نام هركس را بر عصاي او بنويس
 .خواهد بود و اسم هارون را بر عصاي الوي بنويس، زيراكه براي هر سرور خاندان آباي ايشان يك عصا 3
 .  و آنها را در خيمة اجتماع پيش شهادت، جايي كه من با شما مالقات مي كنم بگذار4

 » .پس همهمة بني اسرائيل را كه بر شما مي كنند از خود ساكت خواهم نمود.  و شخصي را كه من اختيار مي كنم، عصاي او شكوفه خواهد آورد5
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جميع سروران ايشان او را عصاها دادند، يك عصا براي هر سرور، يعني دوازده عصا برحسب خاندان  پس   و موسي اين را به بني اسرائيل گفت،6
 .آباي ايشان، و عصاي هارون در ميان عصاهاي آنها بود

 . و موسي عصاها را به حضور خداوند در خيمة شهادت گذارد7
 خاندان الوي بود شكفته بود، و شكوفه آورده و گل  رون كه بجهت عصاي ها  و در فرداي آن روز چون موسي به خيمة شهادت داخل شد، اينك8

 . داده، و بادام رسانيده بود

 .  و موسي همة عصاها را از حضور خداوند نزد جميع بني اسرائيل بيرون آورده، هر يك نگاه كرده، عصاي خود را گرفتند9

ار تا بجهت عالمت براي ابناي تمرد نگاه داشته شود، و همهمة ايشان را از من عصاي هارون را پيش روي شهادت باز بگذ:  و خداوند به موسي گفت10
 .رفع نمايي تا نميرند

 . پس موسي چنان كرد، و به نحوي كه خداوند او را امر فرموده بود، عمل نمود11
 !  جميع ما هالك شده ايم. اينك فاني و هالك مي شويم:  و بني اسرائيل به موسي عرض كرده، گفتند12

 آيا تماماً فاني شويم؟.  هركه نزديك مي آيد كه به مسكن خداوند نزديك مي آيد مي ميرد13
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 .مل شويد، و تو و پسرانت با تو، گناه كهانت خود را متحمل شويدتو و پسرانت و خاندان آبايت با تو، گناه مقدس را متح:  و خداوند به هارون گفت1
 و هم برادران خود يعني سبط الوي را كه سبط آباي تو باشند با خود نزديك بياور تا با تو متفق شده، تو را خدمت نمايند، و اما تو با پسرانت پيش 2

 .خيمة شهادت باشيد
 .را نگاه دارند؛ ليكن به اسباب قدس و به مذبح نزديك نيايند مبادا بميرند، ايشان و شما نيز و ايشان وديعت تو را و وديعت تمامي مسكن 3
 .  و ايشان با تو متفق شده، وديعت خيمة اجتماع را با تمامي خدمت خيمه با آورند و غريبي به شما نزديك نيايد4

 .ود و وديعت مذبح را نگاه داريد تا غضب بر بني اسرائيل ديگر مستولي نش5
 و اما من اينك برادران شما الويان را از ميان بني اسرائيل گرفتم، و براي شما پيشكش مي باشند كه به خداوند داده شده اند، تا خدمت خيمة اجتماع 6

 .را بجا آورند
كهانت را به شما دادم تا خدمت . كنيد و اما تو با پسرانت، كهانت خود را بجهت هر كار مذبح و براي آنچه اندرون حجاب است نگاه داريد، و خدمت ب7

 .از راه بخشش باشد، و غريبي كه نزديك آيد، كشته شود
آنها را به تو و پسرانت به . اينك من وديعت هداياي افراشتني خود را با همة چيزهاي مقدس بني اسرائيل به تو بخشيدم:  و خداوند به هارون گفت8

 .سبب مسح شدن به فريضة ابدي دادم
دس اقداس كه از آتش نگاه داشته شود، اين از آن تو خواهد بود، هر هدية ايشان يعني هر هدية آردي و هر قرباني گناه و هر قرباني جرم ايشان  از ق9

 .كه نزد من بگذرانند، اينها براي تو و پسرانت قدس اقداس باشد
 .شدهر ذكور از آن بخورد، براي تو مقدس با.  مثل قدس اقداس آنها را بخور10
هدية افراشتني از عطاياي ايشان با هر هدية جنبانيدني بني اسرائيل را به تو و به پسرانت و دخترانت به فريضة ابدي دادم، .  و اين هم از آن تو باشد11

 .هر كه در خانة تو طاهر باشد، از آن بخورد
 . كه به خداوند مي دهند، به تو بخشيدم تمامي بهترين روغن و تمامي بهترين حاصل مو و غله يعني نوبرهاي آنها را12
 . نوبرهاي هرچه در زمين ايشان است كه نزد خداوند مي آورند از آن تو باشد، هركه در خانة تو طاهر باشد، از آن بخورد13
 .  و هرچه در اسرائيل وقف بشود، از آن تو باشد14

چه ازانسان و چه از بهايم از آن تو باشد؛ اما نخست زادة انسان را البته فديه  و هرچه رحم را گشايد از ذي جسدي كه براي خداوند مي گذرانند 15
 .  و نخست زادة بهايم ناپاك را فديه اي بده دهي،

 . و اما در بارة فرية آنها ، آنها را از يك ماهه به حساب خود به پنج مثقال نقره، موافق مثقال قدس كه بيست جيره باشد فديه بده16
زادة گاو يا نخست زادة گوسفند يا نخست زادة بز را فديه ندهي؛ آنها مقدسند؛ خون آنها را بر مذبح بپاش و پيه آنها را بجهت هدية  ولي نخست 17

 .آتشين و عطر خوشبو براي خداوند بسوزان
 . و گوشت آنها مثل سينة جنبانيدني، از آن تو باشد و ران راست، از آن تو باشد18
اين . ني را از چيزهاي مقدس كه بني اسرائيل براي خداوند مي گذرانند به تو و پسرانت و دخترانت با تو به فريضة ابدي دادم جميع هداياي افراشت19

 » .به حضور خداوند براي تو و ذريت تو با تو عهد نمك تا به ابد خواهد بود

 ايشان براي تو نصيبي نخواهد بود، نصيب تو و ملك تو درميان بني تو در زمين ايشان هيچ ملك نخواهي يافت، و درميان:  و خداوند به هارون گفت20
 .اسرائيل من هستم

 . و به بني الوي اينك تمامي عشر اسرائيل را براي ملكيت دادم، به عوض خدمتي كه مي كنند، يعني خدمت خيمة اجتماع21
 . متحمل شده، بميرند و بعد از اين بني اسرائيل به خيمة اجتماع نزديك نيايند، مبادا گناه را22
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 بني اسرائيل ملك   اما الويان خدمت خيمة اجتماع را بكنند و متحمل گناه ايشان بشوند، اين در قرنهاي شما فريضه اي ابدي خواهد، و ايشان درميان23
 .نخواهند يافت

 به ايشان گفتم كه درميان  بنابراين. ان بجهت ملك بخشيدم زيرا كه عشر بني اسرائيل را كه آن را نزد خداوند براي هدية افراشتني بگذرانند به الوي24
 » .بني اسرائيل ملك نخواهند يافت

 :    و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت25

شتني چون عشري را كه از بني اسرائيل به شما براي ملكيت دادم از ايشان بگيريد، آنگاه هدية افرا: كه الويان را نيز خطاب كرده، به ايشان بگو  26
 .خداوند را از آن، يعني عشري از عشر بگذرانيد

 . و هدية افراشتني شما براي شما، مثل غلة خرمن و پري چرخشت حساب مي شود27
 بدينطور شما نيز از همة عشرهايي كه از بني اسرائيل مي گيريد، هدية افراشتني براي خداوند بگذرانيد، و از آنها هدية افراشتني خداوند را به 28
 . ارون كاهن بدهيده

 . از جميع هداياي خود، هر هدية خداوند را از تمامي پيه آنها و از قسمت مقدس آنها بگذرانيد29
 .  و ايشان را بگو هنگامي كه پيه آنها را از آنها گذرانيده باشيد، آنگاه براي الويان مثل محصول خرمن و حاصل چرخشت حساب خواهد شد30

 .ن را در هر جا بخوريد زيرا كه اين مزد شما است، به عوض خدمتي كه در خيمة اجتماع مي كنيد و شما و خاندان شما آ31
 .  و چون پيه آنها را از آنها گذرانيده باشيد، پس به سبب آنها متحمل گناه نخواهيد بود، و چيزهاي مقدس بني اسرائيل را ناپاك نكنيد، مبادا بميرند32
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 :ا خطاب كرده، گفت و خداوند موسي و هارون ر1
به بني اسرائيل بگو كه گاو سرخ پاك كه در آن عيب نباشد و يوغ بر گردنش نيامده :  گفت  اين است فريضة شريعتي كه خداوند آن را امر فرموده،2

 .باشد، نزد تو بياورند
 . و آن را به العازار كاهن بدهيد، و آن را بيرون از لشكرگاه برده، پيش روي وي كشته شود3
 .  و العازار كاهن به انگشت خود از خون آن بگيرد، و به سوي پيشگاه خيمة اجتماع آن خون را هفت مرتبه بپاشد4

 . و گاو در نظر او سوخته شود، پوست و گوشت و خون با سرگين آن سوخته شود5
 . و كاهن چوب سرو با زوفا و قرمز گرفته، آنها را درميان آتشِ گاو بيندازد6
 .رخت خود را بشويد و بدن خود را به آب غسل دهد، و بعد از آن در لشكرگاه داخل شود و كاهن تا شام نجس باشد پس كاهن 7
 .  و كسي كه آن را سوزانيد، رخت خود را به آب بشويد و بدن خود را به آب غسل دهد، و تا شام نجس باشد8

و آن بجهت جماعت بني اسرائيل براي آب تنزية نگاه داشته . جاي پاك بگذارد و شخص طاهر، خاكستر گاو را جمع كرده، بيرون از لشكرگاه در 9
 .شود آن قرباني گناه است

اين براي بني اسرائيل و غريبي كه درميان ايشان ساكن باشد، .  و كسي كه خاكستر گاو را جمع كند، رخت خود را بشويد و تا شام نجس باشد10
 . فريضه اي ابدي خواهد بود

 .تة هر آدمي را لمس نمايد، هفت روز نجس باشد هركه مي11
 و آن شخص در روز سوم خويشتن را به آن پاك كند، و در روز هفتم طاهر باشد، و اگر خويشتن را در روز سوم پاك نكرده باشد، در روز هفتم 12

 . طاهر نخواهد بود

و آن شخص از . ك نكرده باشد، او مسكن خداوند را ملوث كرده است و هركه ميتة هر آدمي را كه مرده باشد لمس نموده، و خود را به آن پا13
 . اسرائيل منقطع شود، چونكه آب تنزيه بر او پاشيده نشده است، نجس خواهد بود، و نجاستش بر وي باقي است

 . نجس خواهد بود اين است قانون براي كسي كه در خيمه اي بميرد، هركه داخل آن خيمه شود و هركه در آن خيمه باشد هفت روز14
 . و هر ظرف گشاده كه سر پوش بر آن بسته نباشد، نجس خواهد بود15
 . و هركه در بيابان كشتة شمشير يا ميته يا استخوان آدمي يا قبري را لمس نمايد، هفت روز نجس باشد16
 . و براي شخص نجس از خاكستر آتش آن قرباني گناه بگيرند و آب روان بر آن در ظرفي بريزند17
 و شخص طاهر زوفا گرفته، در آن آب فرو برد و بر خيمه بر همة اسباب و كساني كه در آن بودند و بر شخصي كه استخوان يا مقتول يا ميته يا 18

 .قبر را لمس كرده باشد، بپاشد
تطهير كرده، رخت خود را بشويد  و آن شخصِ طاهر، آب را بر آن شخص نجس در روز سوم و در روز هفتم بپاشد، و در روز هفتم خويشتن را 19

 .و به آب غسل كند و در شام طاهر خواهد بود
آن شخص از ميان جماعت منقطع شود، چونكه مقْدس خداوند را ملوث نموده، و آب تنزيه بر او .  و اما كسي كه نجس شده، خويشتن را تطهير نكند20

 . پاشيده نشده است او نجس است

 .و كسي كه آب تنزيه را بپاشد، رخت خود را بشويد و كسي كه آب تنزيه را لمس كند، تا شام نجس باشد. ي خواهد بود و براي ايشان فريضة ابد21

120



 » . و هر چيزي را كه شخص نجس لمس نمايد نجس خواهد بود، و هر كسي كه آن را لمس نمايد تا شام نجس خواهد بود22
 

20 

 . يابان صين رسيدند، و قوم در قادش اقامت كردند، و مريم در آنجا وفات يافته، دفن شد و تمامي جماعت بني اسرائيل در ماه اول به ب1

 .پس بر موسي و هارون جمع شدند.  و براي جماعت آب نبود2
 !كاش كه مي مرديم وقتي كه برادران ما در حضور خداوند مردند«:  و قوم با موسي منازعت كرده، گفتند3
 ين بيابان آورديد تا ما و بهايم ما، در اينجا بميريم؟ و چرا جماعت خداوند را به ا4

 ! و ما را از مصر چرا بر آورديد تا ما را به اين جاي بد بياوريد كه جاي زراعت و انجير و مو و انار نيست؟ و آب هم نيست كه بنوشيم5
 .د، و جالل خداوند بر ايشان ظاهر شد و موسي و هارون از حضور جماعت نزد در خيمة اجتماع آمدند، و به روي خود در افتادن6
 :  و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت7

پس آب را براي ايشان از .  عصا را بگير و تو و برادرت هارون جماعت را جمع كرده، درنظر ايشان به اين صخره بگوييد كه آب خود را بدهد8
 .صخره بيرون آورده، جماعت و بهايم ايشان راخواهي نوشانيد

 . موسي عصا را از حضور خداوند، چنانكه او را فرموده بود، گرفت پس9
 »اي مفسدان بشنويد، آيا از اين صخره آب براي شما بيرون آوريم؟«:  و موسي و هارون، جماعت را پيش صخره جمع كردند، و به ايشان گفت10
 .يار بيرون آمد كه جماعت و بهايم ايشان نوشيدند و موسي دست خود را بلند كرده، صخره را دو مرتبه با عصاي خود زد و آب بس11
چونكه مرا تصديق ننموديد تا مرا درنظر بني اسرائيل تقديس نماييد، لهذا شما اين جماعت را به زميني كه به :  و خداوند به موسي و هارون گفت12

 . ايشان داده ام، داخل نخواهيد ساخت

 . خداوند مخاصمه كردند، و او خود را درميان ايشان تقديس نمود اين است آب مريبه جايي كه بني اسرائيل با13
 .كه تمامي مشقتي را كه بر ما واقع شده است، تو مي داني: برادر تو اسرائيل چنين مي گويد« و موسي، رسوالن از قادش نزد ملك اَدوم فرستاد كه 14
 .وديم، و مصريان با ما و با پدران ما، بد سلوكي نمودند كه پدران ما به مصر فرود آمدند و مدت مديدي در مصر ساكن مي ب15
و اينك ما در قادش هستيم، شهري كه در .  و چون نزد خداوند فرياد برآورديم، او آواز ما را شنيده، فرشته اي فرستاد و ما را از مصر بيرون آورد16

 .آخر حدود توست
نخواهيم گذشت، و آب از چاهها نخواهيم نوشيد، بلكه از شاهراه ها خواهيم رفت، و تا از حدود  تمنا اينكه از زمين تو بگذريم، از مزرعه و تاكستان 17

 . تو نگذشته باشيم، به طرف راست يا چپ انحراف نخواهيم كرد

 .  از من نخواهي گذشت واالّ به مقابلة تو با شمشير بيرون خواهم آمد:  ادوم وي را گفت18

 قيمت آن را خواهم داد، فقط بر پايهاي  از راههاي عام خواهيم رفت و هرگاه من و مواشيم از آب تو بنوشيم،«: د بني اسرائيل در جواب وي گفتن19
 .خود مي گذرم و بس

 .و ادوم با خلق بسيار و دست قوي به مقابلة ايشان بيرون آمد. نخواهي گذشت:  گفت20
 .پس اسرائيل از طرف او رو گردانيد. د بدينطور ادوم راضي نشد كه اسرائيل را از حدود خود راه ده21
 . پس تمامي جماعت بني اسرائيل از قادش كوچ كرده، به كوه هور رسيدند22
 : و خداوند موسي و هارون را در كوه هور نزد سرحد زمين ادوم خطاب كرده، گفت23
 از اين جهت او به زميني كه به بني اسرائيل دادم،  زيديد، هارون به قوم خود خواهد پيوست، زيرا چونكه شما نزد آب مريبه از قول من عصيان ور24

 . داخل نخواهد شد

 . پس هارون و پسرش العازار را برداشته، ايشان را به فراز كوه هور بياور25
 .  در آنجا وفات يافته، به قوم خود خواهد پيوست  و هارون  و لباس هارون را بيرون كرده، بر پسرش العازار بپوشان،26

 .پس موسي به طوري كه خداوند او را امر فرموده بود، عمل نموده، ايشان درنظر تمامي جماعت به فراز كوه هور برآمدند 27
 . كوه وفات يافت، و موسي و العازار از كوه فرود آمدند و هارون در آنجا بر قلة.  و موسي لباس هارون را بيرون كرده، به پسرش العازار پوشانيد28
 . مي جماعت ديدند كه هارون مرد، جميع خاندان اسرائيل براي هارون سي روز ماتم گرفتند و چون تما29

 
21 

 و چون كنعاني كه ملك عراد و در جنوب ساكن بود شنيد كه اسرائيل از راه اَتاريم مي آيد، با اسرائيل جنگ كرد و بعضي از ايشان را به اسيري 1
 .برد

 .اگر اين قوم را به دست من تسليم نمايي، شهرهاي ايشان را بالكلّ هالك خواهم ساخت:  گفت و اسرائيل براي خداوند نذر كرده،2
و آن مكان حرمه ناميده .  پس خداوند دعاي اسرائيل را مستجاب فرموده، كنعانيان را تسليم كرد، و ايشان و شهرهاي ايشان را بالكلّ هالك ساختند3

 . شد

 . و دل قوم به سبب راه، تنگ شد. كوچ كردند تا زمين ادوم را دور زنند و از كوه هور به راه بحر قُلزم 4

121



و دل ما از اين ! كه ما را از مصر چرا بر آورديد تا در بيابان بميريم؟ زيراكه نان نيست و آب هم نيست:  و قوم بر خدا و موسي شكايت آورده، گفتند5
 .! خوراك سخيف كراهت دارد

 .رميان قوم فرستاده، قوم را گزيدند، و گروهي كثير از اسرائيل مردند پس خداوند، مارهاي آتشي د6
و . گناه كرده ايم زيراكه بر خداوند و بر تو شكايت آورده ايم، پس نزد خداوند دعا كن تا مارها را از ما دور كند:  و قوم نزد موسي آمده، گفتند7

 . موسي بحهت قوم استغاثه نمود

 .ر آتشيني بساز و آن را نيزه اي بردار، و هر گزيده شده اي كه بر آن نظر كند، خواهد زيستما:  و خداوند به موسي گفت8
 پس موسي مار برنجيني ساخته، بر سر نيزه اي بلند كرد، و چنين شد كه اگر مار كسي را گزيده بود، به مجرد نگاه كردن بر آن مار برنجين، زنده 9

 .مي شد
 .وبوت اردو زدند و بني اسرائيل كوچ كرده، در ا10
 . و از اوبوت كوچ كرده، در عبي عباريم، در بياباني كه در مقابل موآب به طرف طلوع آفتاب است، اردو زدند11
 . و از آنجا كوچ كرده، به وادي زارد اردو زدند12
زدند، زيراكه اَرنون حد موآب درميان موآب و  و از آنجا كوچ كرده، به آن طرف اَرنون كه در بيابان خارج از حدود اموريان مي باشد اردو 13

 .اموريان است
 واهيب در سوفه و واديهاي ارنون، :  از اين جهت، در كتاب جنگهاي خداوند گفته مي شود14

 . و رودخانه واديهاي كه بسوي مسكن عار متوجه است، و بر حدود مو آب تكيه مي زند15
 .قوم را جمع كن تا به ايشان آب دهم: هي است كه خداوند در باره اش به موسي گفتاين آن چا.  و ار آنجا به بئر كوچ كردند16
 شما برايش سرود بخوانيد؛! اي چاه بجوش آي:   آنگاه اسرائيل اين سرود را سراييدند17

 .شان از بيابان تامتّانه كوچ كردندو اي. به صولجان حاكم، به عصاهاي خود آن را كندند.  چاهي كه سروران حفره زدند، و نجباي قوم آن را كندند18
 . و از متّانه به نَحليئيل و از نَحليئيل به باموت19
 . و از باموت به دره اي كه در صحراي موآب نزد قلة فسجه كه به سوي بيابان متوجه است20
 :  و اسرائيل، رسوالن نزد سيحون ملك اموريان فرستاده، گفت21

به سوي مزرعه يا تاكستان انحراف نخواهيم ورزيد، و از آب چاه نخواهيم نوشيد، و به شاهراه خواهيم رفت . ن تو بگذرم مرا اجازت بده تا از زمي22
 .تا از سرحد تو بگذريم

ن به ياهص و چو. و سيحون تمامي قوم خود را جمع نموده، به مقابله اسرائيل به بيابان بيرون آمد.  اما سيحون، اسرائيل را از حدود خود راه نداد23
 .رسيد، با اسرائيل جنگ كرد

 . اَرنون تا يبوق و تا حد بني عمون به تصرف آورد، زيرا كه حد بني عمون مستحكم بود  و اسرائيل او را به دم شمشير زده، زمينش را از24

 . مامي دهاتش ساكن شد و اسرائي تمامي آن شهرها را گرفت و اسرائيل در تمامي شهرهاي اموريان در حشبون و در ت25

 . زيرا كه حشبون، شهر سيحون، ملك اموريان بود، و او با ملك سابق موآب جنگ كرده، تمامي زمينش را تا ارنون از دستش گرفته بود26
 .به حشبون بياييد تا شهر سيحون بنا كرده، و استوار شود«:  بنابراين مثَل آورندگان مي گويند27
 . بلنديهاي ارنون را و عارِ موآب را سوزانيد و صاحبان.  و شعله اي از قريه سيحون برآمد زيرا آتشي از حشبون 28
پسران خود را مثل گريزندگان تسليم نمود، و دختران خود را به سيحون ملك اموريان به ! اي قوم كموش، هالك شديد!  واي بر تو اي موآب29

 .اسيري داد
 .و آن را تا نوفَح كه نزد ميدباست ويران ساختيم.  ديبون هالك شدحشبون تا به.  به ايشان تيرانداختيم30
 .   و اسرائيل در زمين اموريان اقامت كردند31

 . را كه درآنجا بودند، بيرون كردند  و موسي براي جاسوسي يعزير فرستاد و دهات آن را گرفته، اموريان32
 .ن با تمامي قوم خود به مقابله ايشان از براي جنگ به اضدرعي بيرون آمدو عوج ملك باشا.  پس برگشته، از راه باشان بر آمدند33
از او مترس زيراكه او را با تمامي قومش و زمينش به دست تو تسليم نموده ام، و به نحوي كه با سيحون ملك اموريان :  و خداوند به موسي گفت34

 . ودكه در حشبون ساكن بود، عمل نمودي، با او نيز عمل خواهي نم

 . پس او را با پسرانش و تمامي قومش زدند، به حدي كه كسي از برايش باقي نماند و زمينش را به تصرف آوردند35
 

22 

 .  و بني اسرائيل كوچ كرده، در عربات موآب به آنطرف اردن، در مقابل اريحا اردو زدند1

 ، وچون باالق بن صفّور هرچه اسرائيل به اموريان كرده بودند ديد2
 .و موآب از بني اسرائيل مضطرب گرديدند.  موآب از قوم بسيار ترسيد، زيراكه كثير بودند3
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و در آن زمان . اآلن اين گروه هرچه به اطراف ما هست خواهند ليسيد، به نوعي كه گاو سبزة صحرا را مي ليسد:  و موآب به مشايخ مديان گفتند4
 .باالق بن صَفّور، ملك موآب بود

اينك قوم از مصر بيرون : ن به فَتور كه بركنار وادي است، نزد بلعام بن بعور، به زمين پسران قوم او فرستاد تا او را طلبيده، بگويند پس رسوال5
 .آمده اند و هان روي زمين را مستور مي سازند، و در مقابل من مقيم مي باشند

ي ترند، شايد توانايي يابم تا برايشان غالب آييم، و ايشان را از زمين خود بيرون كنم،  پس اآلن بيا  اين قوم را براي من لعنت كن، زيراكه از من قو6
 . زيرا مي دانم هر كه را تو بركت دهي مبارك است و هر كه را لعنت نمايي، ملعون است

 .ن باالق را به وي گفتند پس مشايخ موآب و مشايخ مديان، مزد فالگيري را به دست گرفته، روانه شدند، و نزد بلعام رسيده، سخنا7
 .و سروران موآب نزد بلعام ماندند. اين شب را در اينجا بمانيد، تا چنانكه خداوند به من گويد، به شما باز گويم:  او به ايشان گفت8
 اين كساني كه نزد تو هستند، كيستند؟:  و خدا نزد بلعام آمده، گفت9

 ب نزد من فرستاده است،باالق بن صَفّور ملك موآ:  بلعام به خدا گفت10

اآلن آمده، ايشان را براي من لعنت كن شايد كه توانايي يابم تا با ايشان .  كه اينك اين قومي كه از مصر بيرون آمده اند، روي زمين را پوشانيده اند11
 .جنگ نموده، ايشان را دور سازم

 .هستندبا ايشان مرو و قوم را لعنت مكن زيرا مبارك :  خدا به بلعام گفت12
 .به زمين خود برويد، زيرا خداوند مرا اجازت نمي دهد كه با شما بيايم:  پس بلعام بامدادان برخاسته، به سروران باالق گفت13
 . و سروران موآب برخاسته، نزد باالق برگشته، گفتند كه بلعام از آمدن با ما انكار نمود14
 .ان فرستاد و باالق بار ديگر سروران زياده و بزرگتر از آن15
 .تمنا  اينكه از آمدن نزد من انكار نكني: باالق بن صفّور چنين مي گويد:  و ايشان نزد بلعام آمده، وي را گفتند16
 . زيرا كه البته تو را بسيار تكريم خواهم نمود، و هرآنچه به من بگويي بجا خواهم آورد، پس بيا و اين قوم را براي من لعنت كن17
اگر باالق خانه خود را پر از نقره و طال به من بخشد، نمي توانم از فرمان يهوه خداي خود تجاوز نموده، كم يا : ب نوكران باالق گفت بلعام در جوا18

 .    زياد به عمل آورم

 . پس اآلن شما نيز امشب در اينجا بمانيد تا بدانم كه خداوند به من ديگر چه خواهد گفت19
اگر اين مردمان براي طلبيدن تو بيايند برخاسته، همراه ايشان برو، اما كالمي را كه من به تو گويم به : ده، وي را گفت و خدا در شب نزد بلعام آم20

 . همان عمل نما

 . پس بلعام بامدادان برخاسته، االغ خود را بياراست و همراه سروران موآب روانه شد21
وند در راه به مقاومت وي ايستاد، و او بر االغ خود سوار بود و دو نوكرش همراهش  و غضب خدا به سبب رفتن او افروخته شده، فرشتة خدا22

 .بودند
پس االغ از راه به يك سو شده، به مزرعه اي رفت و بلعام االغ را زد .  و االغ،  فرشته خداوند را با شمشير برهنه به دستش، بر سر راه ايستاده ديد23

 .تا او را به راه برگرداند
 . بايستاد، و به هر دو طرفش ديوار بود شته خداوند در جاي گود درميان تاكستان پس فر24
 .پس او را بار ديگر زد.  و االغ فرشتة خداوند را ديده، خود را به ديوار چسبانيد، و پاي بلعام را به ديوار فشرد25
 .رف راست يا چپ نبود و فرشتة خداوند پيش رفته، در مكاني تنگ بايستاد كه جايي بجهت برگشتن به ط26
به تو چه كرده ام كه مرا اين : و خشم بلعام افروخته شده، االغ را باز كرد تا بلعام را گفت.  و چون االغ، فرشته خداوند را ديد، در زير بلعام خوابيد27

 .سه مرتبه زدي
 . مي بود كه اآلن تو را مي كشتمكاش كه شمشير در دست من! از اين جهت كه تو مرا استهزا نمودي:  بلعام به االغ گفت29
آيا من االغ تو نيستم كه از وقتي كه مال تو شده ام تا امروز بر من سوار شده اي؟ آيا هرگز عادت مي داشتم كه به اينطور با تو :  االغ به بلعام گفت30

 ني : رفتار نمايم؟ او گفت

پس خم شده، به روي در . ه با شمشير برهنه در دستش، به سر راه ايستاده است و خداوند چشمان بلعام را باز كرد تا فرشته خداوند را ديد ك31
 .افتاد

االغ خود را اين سه مرتبه چرا زدي؟ اينك من به مقاومت تو بيرون آمدم، زيراكه اين سفر تو درنظر من از روي تمرد  : و فرشته خداوند وي را گفت32
 . است

 .و اگر از من كناره نمي جست، يقيناً اآلن تو را مي كشتم و او را زنده نگاه مي داشتم.  كناره جست و االغ مرا ديده، اين سه مرتبه از من33
 .پس اآلن اگر در نظر تو ناپسند است برمي گردم. گناه كردم زيرا ندانستم كه تو به مقابل من در راه ايستاده اي:  بلعام به فرشته خداوند گفت34
 .پس بلعام همراه سروران باالق رفت. » همراه اين اشخاص برو ليكن سخني را كه من به تو گويم، همان را فقط بگو: فرشته خداوند به بلعام گفت35
 . و چون باالق شنيد كه بلعام آمده است، به استقبال وي تا شهر موآب كه بر حد اَرنون و بر اقصاي حدود وي بود، بيرون آمد36
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 بيدن تو نزد تو نفرستادم؟ پس چرا نزد من نيامدي، آيا حقيقتاً قادر نيستم كه تو را به عزت رسانم؟آيا براي طل:  و باالق به بلعام گفت37

 .آيا اآلن هيچ قدرتي دارم كه چيزي بگويم؟ آنچه خدا به دهانم مي گذارد، همان را خواهم گفت. اينك نزد تو آمده ام:  بلعام به باالق گفت38
 .قريت حصوت رسيدند پس بلعام همراه باالق رفته، به 39
 . و باالق گاوان و گوسفندان ذبح كرده، نزد بلعام و سروراني كه با وي بودند، فرستاد40
 . و بامدادان باالق بلعام را برداشته، او را به بلنديهاي بعل آورد، تا از آنجا اقصاي قوم خود را مالحظه كند41
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 .ذبح بساز، و هفت گاو و هفت قوچ در اينجا برايم حاضر كندر اينجا براي من هفت م:  و بلعام به باالق گفت1
 . گاوي و قوچي بر هر مذبح گذرانيدند  و باالق به نحوي كه بلعام گفته بود به عمل آورد، و باالق و بلعام،2
 هرچه او به من نشان دهد آن را به تو  تا من بروم؛ شايد خداوند براي مالقات من بيايد، و نزد قرباني سوختني خود بايست،:  و بلعام به باالق گفت3

 .پس به تلي برآمد. باز خواهم گفت
 . هفت مذبح برپا داشتم و گاوي و قوچي بر هر مذبح قرباني كردم:  و خدا بلعام را مالقات كرد؛ و او وي را گفت4

 .نزد باالق برگشته چنين بگو:  خداوند سخني به دهان بلعام گذاشته، گفت5
 .ت، و اينك او با جميع سروران موآب نزد قرباني سوختني خود ايستاده بود پس نزد او برگش6
 .باالق ملك موآب مرا از ارام از كوههاي مشرق آورد، كه بيا يعقوب را براي من لعنت كن، و بيا اسرائيل را نفرين نما:  و مثَل خود را آورده، گفت7
 ونه نفرين نمايم آن را كه خداوند نفرين ننموده است؟ چگونه لعنت كنم آن را كه خدا لعنت نكرده است؟ و چگ8

 مي شود، و درميان امت ها حساب  اينك قومي است كه به تنهايي ساكن. و از كوهها او را مشاهده مي نمايم.  زيرا از سر صخره ها او را مي بينم9
 .نخواهد شد

 ». كاش كه من به وفات عادالن بميرم و عاقبت من مثل عاقبت ايشان باشد د؟ كيست كه غبار يعقوب را تواند شمرد يا ربع اسرائيل را حساب نماي10
 !به من چه كردي؟ تو را آوردم تا دشمنانم را لعنت كني، و هان بركت تمام دادي:  پس باالق به بلعام گفت11
 حذر باشم تا آنچه را كه خداوند به دهانم گذارد بگويم؟  با  نمي بايد آيا:  او در جواب گفت12

فقط اقصاي ايشان را خواهي ديد، و جميع ايشان را نخواهي ديد؛ . بيا اآلن همراه من به جاي ديگر كه از آنجا ايشان را تواني ديد:  باالق وي را گفت13
 .و از آنجا ايشان را براي من لعنت كن

 .  بر هر مذبح قرباني كرد پس او را به صحراي صوفيم، نزد قلة فسجه برد و هفت مذبح بنا نموده، گاوي و قوچي14

 .نزد قرباني سوختني خود، اينجا بايست تا من در آنجا خداوند را مالقات نمايم:  و او به باالق گفت15
 . نزد باالق برگشته، چنين بگو:  و خداوند بلعام را مالقات نموده، وسخني در زبانش گذاشته، گفت16

 و باالق از او پرسيد كه خداوند چه گفت؟ . ود با سروران موآب ايستاده بود پس نزد وي آمد، و اينك نزد قرباني سوختني خ17

 .اي باالق برخيز و بشنو، و اي پسر صفّور مرا گوش بگير«:  آنگاه مثَل خود را آورده، گفت18
شد نكند؟ يا چيزي فرموده باشد و استوار آيا او سخني گفته با. و از بني آدم نيست كه به اراده خود تغيير بدهد.  خدا انسان نيست كه دروغ بگويد19

 ننمايد؟

 .و او بركت داده است و آن را رد نمي توانم نمود.  اينك مأمور شده ام كه بركت بدهم20
 .يهوه خداي او با وي است و نعرة پادشاه درميان ايشان است.  او گناهي در يعقوب نديده، و خطايي در اسرائيل مشاهده ننموده است21
 .او را شاخها مثل گاو وحشي است. يشان را از مصر بيرون آورد خدا ا22
دربارة يعقوب و دربارة اسرائيل در وقتش گفته خواهد شد، كه خدا چه كرده .  به درستي كه بر يعقوب افسون نيست و بر اسرائيل فالگيري ني23

 .است
هند برانگيخت، و تا شكار را نخورد، و خون كشتگان را ننوشد، نخواهد و مثل شير نر خويشتن را خوا.  اينك قوم مثل شير ماده خواهند برخاست24

 . خوابيد

 .نه ايشان را لعنت كن و نه بركت ده:  باالق به بلعام گفت25
 آيا تو را نگفتم كه هر آنچه خداوند به من گويد، آن را بايد بكنم؟:  بلعام در جواب باالق گفت26

 . به جاي ديگر ببرم، شايد در نظر خدا پسند آيد كه ايشان را براي من از آنجا لعنت نماييبيا تا تو را:  باالق به بلعام گفت27
 .  پس باالق بلعام را بر قلة فغور كه مشرف بر بيابان است، برد28

 ».در اينجا براي من هفت مذبح بساز و هفت گاو و هفت قوچ از برايم در اينجا حاضر كن«:  بلعام به باالق گفت29
 .الق به طوري كه بلعام گفته بود، عمل نموده، گاوي و قوچي بر هر مذبح قرباني كرد و با30
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 و چون بلعام ديد كه اسرائيل را بركت دادن به نظر خداوند پسند مي آيد، مثل دفعه هاي پيش براي طلبيدن افسون نرفت، بلكه به سوي صحرا توجه 1
 .نمود

 .     و روح خدا بر او نازل شد. ئيل را ديد كه موافق اسباط خود ساكن مي بودند و بلعام چشمان خود را بلند كرد، اسرا2

 .        وحي آن مردي كه چشمانش باز شد. وحي بلعام بن بعور«:  پس مثَل خود را آورده، گفت3

 .اده گرديدآنكه بيفتاد و چشمان او گش.  وحي آن كسي كه سخنان خدا را شنيد و رؤياي قادر مطلق را مشاهده نمود4
 !و مسكنهاي تو اي اسرائيل!  چه زيباست خيمه هاي تو اي يعقوب5
 . مثل واديهاي كشيده شده، مثل باغها بر كنار رودخانه، مثل درختان عود كه خداوند غرس نموده باشد، و مثل سروهاي آزاد نزد جويهاي آب6
 .و پادشاه او از اَجاج بلندتر، و مملكت او برافراشته خواهد شد. د بودو بذر او در آبهاي بسيار خواه.  آب از دلوهايش ريخته خواهد شد7
امت هاي دشمنان خود ا خواهد بلعيد و استخوانهاي ايشان را خواهد شكست و . او را شاخها مثل گاو وحشي است.  خدا او را از مصر بيرون آورد8

 .ايشان را به تيرهاي خود خواهد دوخت
و ملعون باد هركه تو را لعنت . و مثل شير ماده كيست كه او را برانگيزاند؟ مبارك باد هركه تو را بركت دهد. رده، خوابيد مثل شير نر خود را جمع ك9

 !نمايد
تو را خواندم تا دشمنانم را لعنت كني و اينك اين سه :  پس خشم باالق بر بلعام افروخته شده، هر دو دست خود را بر هم زد و باالق به بلعام گفت10

 . مرتبه ايشان را بركت تمام دادي

 .همانا خداوند تو را از احترام باز داشته است. گفتم كه تو را احترام تمام نمايم!  پس اآلن به جاي خود فرار كن11
 آيا به رسوالني كه نزد من فرستاده بودي نيز نگفتم:  بلعام به باالق گفت12

به من بدهد، نمي توانم از فرمان خداوند تجاوز نموده، از دل خود نيك يا بد بكنم بلكه آنچه خداوند به  كه اگر باالق خانة خود را پر از نقره و طال 13
 من گويد آن را خواهم گفت؟ 

 .بيا تا تو را اعالم نمايم كه اين قوم با قوم تو در ايام آخر چه خواهند كرد.  و اآلن اينك نزد قوم خود مي روم14
 . وحي آن مردي كه چشمانش باز شد. وحي بلعام بن بعور«: گفت پس مثَل خود را آورده، 15

آنكه بيفتاد و چشمان او گشوده .  وحي آن كسي كه سخنان خدا را شنيد و معرفت حضرت اعلي را دانست و رؤياي قادر مطلق را مشاهده نمود16
 .گرديد

ستاره اي از يعقوب طلوع خواهد كرد و عصايي از اسرائيل خواهد . نياو درا مشاهده خواهم نمود اما نزديك .  او را خواهم ديد ليكن نه اآلن17
 .و جميع ابناي فتنه را هالك خواهد ساخت. برخاست و اطراف موآب را خواهد شكست

 .و اسرائيل به شجاعت عمل خواهد نمود.  و ادوم ملك او خواهد شد و دشمنانش اهل سعير، مملوك او خواهند گرديد18
 .و بقيه اهل شهر را هالك خواهد ساخت. عقوب ظاهر مي شود، سلطنت خواهد نمود و كسي كه از ي19
 .عماليق اولِ امت ها بود، اما آخر او منتهي به هالكت است:  و به عمالقه نظر انداخته، مثَل خود را آورده، گفت20
 . تو برصخره نهاده شده استمسكن تو مستحكم و آشيانه :  و بر قينيان نظر انداخته، مثَل خود را آورد و گفت21

 . ليكن قاين تباه خواهد شد، تا وقتي كه آشور تو را به اسيري ببرد22
 چون خدا اين را مي كند، كيست كه زنده بماند؟! واي«:  پس مثَل خود را آورده، گفت23

 ».نيد، و او نيز به هالكت خواهد رسيد و كشتيها از جانب كتّيم آمده، آشور را ذليل خواهند ساخت، و عابر را ذليل خواهند گردا24
 . و بلعام برخاسته، روانه شده، به جاي خود رفت و باالق نيزراه خود را پيش گرفت25
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  و اسرائيل در شطّيم اقامت نمودند، و قوم با دختران موآب زنا كردن گرفتند1

 .م مي خوردند و به خدايان ايشان سجده مي نمودندپس قو.  زيراكه ايشان قوم را به قرباني هاي خدايان خود دعوت نمودند2
 . و اسرائيل به بعل فغور ملحق شدند، و غضب خداوند بر اسرائيل افروخته شد3
تمامي رؤساي قوم را گرفته، ايشان را براي خداوند پيش آفتاب به دار بكش، تا شدت خشم خداوند از اسرائيل «:  و خداوند به موسي گفت كه4

 .برگردد
 ». بكشيد هريكي از شما كسان خود را كه به بعل فغور ملحق شدند،«وسي به داوران اسرائيل گفت كه  و م5
 و اينك مردي از بني اسرائيل آمده، زن مدياني اي را در نظر موسي و در نظر تمامي جماعت بني اسرائيل نزد برادران خود آورد، و ايشان به 6

 .دروازة خيمه اجتماع گريه مي كردند
 چون فينحاس بن العازار بن هارون كاهن اين را ديد، از ميان جماعت برخاسته، نيزه اي به دست خود گرفت،و 7

 . و از عقب آن مرد اسرائيلي به قُبه داخل شده، هر دوي ايشان را يعني آن مرد اسرائيلي و زن را به شكمش فرو برد، و وبا از بني اسرائيل رفع شد8
 .ند، بيست و جهار هزار نفر بودند و آناني كه از وبا مرد9
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 :    و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت10

 چونكه با غيرت من در ميان ايشان غيور شد، تا بني اسرائيل را در غيرت   فينحاس بن العازار بن هارون كاهن، غضب مرا از بني اسرائيل برگردانيد،11
 .خود هالك نسازم

 .را به او مي بخشم لهذا بگو اينك عهد سالمتي خود 12
 .  و براي او و براي ذُريتش بعد از او اين عهد كهانت جاوداني خواهد بود، زيراكه براي خداي خود غيور شد، و بجهت بني اسرائيل كفاره نمود13

 . و اسم آن مرد اسرائيلي مقتول كه با زن مدياني كشته گرديد، زِمري ابن سالو رئيس خاندان آباي سبط شمعون بود14
 . و اسم زن مدياني كه كشته شد، كُزبي دختر صور بود و او رئيس قوم خاندان آبا در مديان بود15
 :    و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت16

 .       مديانيان را ذليل ساخته، مغلوب سازيد17

 كه در روز وبا در  امر خواهر خود كُزبي، دختر رئيس مديان، زيراكه ايشان شما را به مكايد خود ذليل ساختند، چونكه شما را در واقعه فغور و در 18
 .واقعه فغور كشته شد، فريب دادند
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 : و بعد از وبا، خداوند موسي و العازار بن هارون كاهن را خطاب كرده، گفت1
 مي  ساني را كه از اسرائيل به جنگ بيرون شمارة تمامي جماعت بني اسرائيل را برحسب خاندان آباي ايشان از بيست ساله و باالتر، يعني جميع ك2

 .روند بگيرد
 : پس موسي و العازارِ كاهن ايشان را در عربات موآب، نزد اردن در مقابل اريحا خطاب كرده، گفتند3
 » .موده بود قوم را از بيست ساله و باالتر بشماريد، چنانكه خداوند موسي و بني اسرائيل را كه از زمين مصر بيرون آمدند، امر فر4

 .از حنوك، قبيله حنوكيان، و از فَلّو، قبيله فَلّوئيان: بني رؤبين:  رؤبين نخست زاده اسرائيل5
 .و از كَرمي، قبيله كَرميان.  و از حصرون، قبيله حصرونيان6
 . اينانند قبايل رؤبينيان و شمرده شدگان ايشان، چهل و سه هزار و هفتصد و سي نفر بودند7
 .اَلياَب: فَلّو و بني 8
اينانند داتان و ابيرام كه خوانده شدگان جماعت بوده، با موسي و هارون در جمعيت قورح مخاصمه كردند، . نموئيل و داتان و ابيرام:  و بني اَلياَب9

 چون با خداوند مخاصمه نمودند،

 .دند و آتش، آن دويست و پنجاه نفر را سوزانيده، عبرت گشتند و زمين دهان خود را گشوده، ايشان را با قوح فرو برد، هنگامي كه آن گروه مر10
 .  لكن پسران قورح نمردند11

 .از نَموئيل، قبيلة نموئيليان و از يامين، قبيلة ياكينيان:  برحسب قبايل ايشان  و بني شمعون12
 . و از زارح قبيلة زارحيان و از شاؤل قبيلة شاؤليان13
 .  بست و دو هزار و دويست نفر. اينانند قبايل شمعونيان14

 . حجيان و از شوني قبيلة شونيان از صَفون قبيلة صفونيان و از حجي قبيلة:  و بني جاد برحسب قبايل ايشان15
 . و از اُزني قبيله ازنيان و از عيري، قبيله عيريان16
 . و از اَرود قبيله اَروديان و از اَرئيلي قبيله اَرئيليان17
 . قبايل بني جاد برحسب شمارة ايشان، چهل هزار و پانصد نفر اينانند18
 . و عير و اونان در زمين كنعان مردند.  و بني يهوا عير و اونان19

 .از شيلَه قبيلة شيلَئيان و از فارص قبيلة فارصيان و از زارح قبيلة زارحيان:  و بني يهودا برحسب قبايل ايشان اينانند20
 .از حصرون قبيله حصرونيان و از حامول قبيلة حاموليان: انند و بني فارص اين21
 . اينانند قبايل يهودا برحسب شمرده شدگان ايشان، هفتاد و شش هزار و پانصد نفر22
 .از تولَع قبيلة تولعيان و از فُوه قبيله فُوئيان:  و بني يسّاكار برحسب قبايل ايشان 23
 .از شمرون قبيلة شمرونيان و از ياشوب قبيلة ياشوبيان و 24
 . اينانند قبايل يساكار برحسب شمرده شدگان ايشان، شصت و چهار هزار و سيصد نفر25
 . ايلونيان و از يحليئيل قبيلة يحليئيليان  سارديان و از ايلون قبيلة از سارد قبيلة:  و بني زبولون برحسب قبايل ايشان26
 .شمرده شدگان ايشان، شصت هزار و پانصد نفر اينانند قبايل زبولونيان برحسب 27
 . منَسي و افرايم:  و بني يوسف برحسب قبايل ايشان28

 .  از ماكير قبيلة ماكيريان و ماكير جلعاد را آورد و از جلعاد قبيلة جلعاديان:  و بني منَسي29

 .ان از حالَق قبيلة حالقي از ايعزَر قبيلة ايعزريان،:  اينانند بني جلعاد30
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 . از اَسرِيئيل قبيلة اَسرِييئيليان، از شكيم قبيلة شكيميان31
 .  از شَميداع قبيلة شميداعيان و از حافَر قبيلة حافريان32

 . و صَلُفحاد بن حافر را پسري نبود ليكن دختران داشت و نامهاي دختران صلحفاد محلَه و نوعه و حجلَه و ملكه و ترصَه33
 .منَسي و شمرده شدگان ايشان، پنجاه و دو هزار و هفتصد نفر بودند اينانند قبايل 34
 .از شوتالح قبيله شوتالحيان و از باكَر قبيلة باكريان و از تاحن قبيلة تاحنيان:  و اينانند بني افرايم برحسب قبايل ايشان35
 از عبران قبيلة عيرانيان، :  و بني شوتالح اينانند36

 . و بني يوسف برحسب قبايل ايشان اينانند. افرايم برحسب شمرده شدگان ايشان سي و دو هزار و پانصد نفر اينانند قبايل بني 37

 . ازبالع قبيلة بالعيان از اَشبيل قبيلة اَشبيليان و از اَحيرام قبيلة اَحيراميان:  و بني بنيامين برحسب قبايل ايشان38

 .حوفاميان از شَفوفام قبيلة شفوفاميان از حوفام قبيلة 39
 .      از اَرد قبيلة اَرديان و از نعمان قبيلة نعمانيان. اَرد و نعمان:  و بني بالع40

 . اينانند بني بنيامين برحسب قبايل ايشان و شمرده شدگان ايشان، چهل و پنج هزار و ششصد نفر بودند41
 .ينانند قبايل دان برحسب قبايل ايشانا. از شوحام قبيلة شوحاميان:  اينانند بني دان برحسب قبايل ايشان42
 . شصت و چهار هزار و چهار صد نفر بودند  جميع قبايل شوحاميان برحسب شمرده شدگان ايشان،43
  يِمنَئيان، از يِشْوِي قبيلة يشويان، از برِيعه قبيلة برِيعئيان،  از يِمنه قبيلة:  اينانند بني اشير برحسب قبايل ايشان44

45ه، از حابر قبيله حابريان، از ملكيئيل قبيلة ملكيئيليان از بني بريع. 
 . و نام دختر اَشير، ساره بود46
 .  پنجاه و سه هزارو چهار صد نفر   اينانند قبايل بني اشير برحسب شمرده شدگان ايشان ،47

 .جوني قبيلة جونيان قبيلة يا حصْئيليان، از   از ياحصْئيل، : اينانند بني نفتالي برحسب قبايل ايشان48
 . از يِصَر قبيلة يصريان از شلّيم قبيلة شليميان49
 . اينانند قبايل نفتالي برحسب قبايل ايشان و شمرده شدگان ايشان و چهل و پنج هزار و چهار صد نفر بودند50
 .ششصد و يكهزار و هفتصد و سي نفر:  اينانند شمرده شدگان بني اسرائيل51
 :   خطاب كرده، گفت و خداوند موسي را52

 .  براي اينان برحسب شمارة نامها، زمين براي ملكيت تقسيم بشود53

 .  براي كثير، نصيب او را زياده كن و براي قليل، نصيب او را كم نما، به هر كس برحسب شمرده شدگان او نصيبش داده شود54

 . در آن تصرف نمايند ليكن زمين به قرعه تقسيم شود، و برحسب نامهاي اسباط آباي خود 55

 ». موافق قرعه، ملك ايشان درميان كثير و قليل تقسيم شود56
 .از جرشون قبيلة جرشونيان، از قهات قبيلة قهاتيان، از مراري قبيلة مراريان:  و اينانند شمرده شدگان الوي برحسب قبايل ايشان57
 . اما قَهات، عمرام را آورد. قبيلة محليان و قبيلة موشيان و قبيلة قورحيانقبيلة لبنيان و قبيلة حبرونيان و :  اينانند قبايل الويان58

 . و نام زن عمرام، يوكابد بود، دختر الوي كه براي الوي در مصر زاييده شد و او براي عمرام، هارون و موسي و خواهر ايشان مريم را زاييد59
 .ييده شدند و براي هارون ناداب و ابيهو و العازار و ايتامار زا60
 . و ناداب و ابيهو چون آتش غريبي به حضور خداوند گذرانيده بودند، مردند61
 و شمرده شدگان ايشان يعني همة ذكوران از يك ماهه و باالتر، بيست و سه هزار نفر بودند زيراكه ايشان در ميان بني اسرائيل شمرده نشدند، 62

 .ده نشدچونكه نصيبي در ميان بني اسرائيل به ايشان دا
 . اينانند آناني كه موسي و العازارِ كاهن شمردند، وقتي كه بني اسرائيل را در عربات موآب نزد اردن در مقابل اريحا شمردند63
 . و درميان ايشان كسي نبود از آناني كه موسي و هارون كاهن، شمرده بودند وقتي كه بني اسرائيل را در بيابان سينا شمردند64
 .ند دربارة ايشان گفته بود كه البته در بيابان خواهند مرد، پس از آنها يك مرد سواي كاليب بن يفُنّه و يوشع بن نون باقي نماند زيرا خداو65
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 محله و : و دختران صَلُفْحاد بن حافر بن جلعاد بن ماكير بن منَسس، كه از قبايل منَسي ابن يوسف بود نزديك آمدند، و اينهاست نامهاي دخترانش1
 .نوعه و حجله و ملكَه و ترصَه

 : و به حضور موسي و العازار كاهن، و به حضور سروران و تامي جماعت نزد در خيمه اجتماع ايستاده، گفتند2
 .نداشت پدر ما در بيابان مرد و او از آن گروه نبود كه در جمعيت قورح به ضد خداوند همداستان شدند، بلكه در گناه خود مرد و پسري 3
 .  پس چرا نام پدر ما از اين جهت كه پسري ندارد از ميان قبيله اش محو شود؟ لهذا ما را درميان برادران پدر ما نصيبي بده4

 . پس موسي دعوي ايشان را به حضور خداوند آورد5
 : و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت6
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 .ن پدر ايشان ملك موروثي به ايشان بده، و نصيب پدر ايشان را به ايشان انتقال نماالبته درميان برادرا.  دختران صَلُفْحاد راست مي گويند7
 .و پسري نداشته باشد، ملك او را به دخترش انتقال نماييد. اگر كسي بميرد:  و بني اسرائيل را خطاب كرده، بگو8
 . و اگر او را دختري نباشد، ملك او را به برادرانش بدهيد9
 .دري نباشد، ملك او را به برادران پدش بدهيد و اگر او را برا10
 و اگر پدر او را برادري نباشد، ملك او را به هركس از قبيله اش كه خويش نزديكتر او را به هر كس از قبيله اش كه خويش نزديكتر او باشد بدهيد، 11

 » .وسي امر فرموده بودپس اين براي بني اسرائيل فريضة شرعي باشد، چنانكه خداوند به م. تا مالك آن بشود

و چون آن را ديدي تو نيز به قوم خود ملحق . ببين. به اين كوه عباريم بر آي وزميني را كه به بني اسرائيل داده ام«:  و خداوند به موسي گفت12
 .خواهي شد، چنانكه برادرت هارون ملحق شد

اين است » . و مرا نزد آب در نظر ايشان تقديس ننموديد ول من عصيان ورزيديد، زيراكه در بيابان صين وقتي كه جماعت مخاصمه نمودند، شما از ق14
 .آب مريبة قادش، در بيابان صين

 : و موسي به خداوند عرض كرده، گفت15
 . ملتمس اينكه يهوه خداي ارواح تمامي بشر، كسي را بر اين جماعت بگمارد16
خل شود، و ايشان را بيرون برد وايشان را در آورد، تا جماعت خداوند مثل گوسفندان بي  كه پيش روي ايشان بيرون رود، و پيش روي ايشان دا17

 .شبان نباشند
 .يوشع بن نون را كه مردي صاحب روح است گرفته، دست خود را بر او بگذار«:  و خداوند به موسي گفت18
 .نظر ايشان به وي وصيت نما و او را به حضور العازار كاهن و به حضور تمامي جماعت برپا داشته، در19
 .  و از عزت خود بر او بگذار تا تمامي جماعت بني اسرائيل او را اطاعت نمايند20

 او و تمامي بني اسرائيل با وي و   و او به حضور العازار كاهن بايستد تا از براي او به حكم اوريم به حضور خداوند سؤال نمايد، و به فرمان وي،21
 » . روند، و به فرمان وي داخل شوندتمامي جماعت بيرون

 پس موسي به نوعي كه خداوند او را امر فرموده بود عمل نموده، يوشع را گرفت و او را به حضور العازار كاهن و به حضور تمامي جماعت برپا 22
 .داشت

 .نمود و دستهاي خود را بر او گذاشته، او را به طوري كه خداوند به واسطه موسي گفته بود، وصيت 23
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 :  و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت1

 . مراقب باشيد تا هدية طعام مرا از قرباني هاي آتشين عطر خوشبوي من در موسمش نزد من بگذرانيد:  بني اسرائيل را امر فرموده، به ايشان بگو2

 . ه يك سالة بي عيب، هر روز بحهت قرباني سوختني دائميدو برة نرين:  و ايشان را بگو قرباني آتشين را كه نزد خداوند بگذرانيد، اين است3

 . يك بره را در صبح قرباني كن و برة ديگر را در عصر قرباني كن4
 . و يك عشر ايفة آرد نرم مخلوط شده با يك ربع هين روغن زالل براي هدية آردي5
 .آتشين خداوند معين شد اين است قرباني سوختني دائمي كه در كوه سينا بجهت عطر خوشبو و قرباني 6
 . و هدية ريختني آن يك ربع هين بجهت هر بره اي باشد، اين هدية ريختني مسكرات را براي خداوند در قدس بريز7
 .  و برة ديگر را در عصر قرباني كن، مثل هدية آردي صبح و مثل هدية ريختني آن بگذران تا قرباني آتشين و عطر خوشبو براي خداوند باشد8

 .ر روز سبت دو برة يك سالة بي عيب، و دو عشر ايفة آرد نرم سرشته شده با روغن، بجهت هدية آردي با هدية ريختني آن و د9
 . اين است قرباني سوختني هر روز سبت سواي قرباني سوختني دائمي با هدية ريختني آن10
 .نرينه يك ساله بي عيب گاو جوان و يك قوچ و هفت برة و در اول ماههاي خود قرباني سوختني براي خداوند بگذرانيد، دو 11
 و سه عشر ايفة آرد نرم سرشته شده با روغن بجهت هدية آردي براي هر گاو، و دو عشر آرد نرم سرشته شده با روغن، بجهت هديه آردي براي 12

 .هر قوچ
 .رباني سوختني، عطر خوشبو و هدية آتشين براي خداوند باشد و يك عشر آرد نرم سرشته شده با روغن، بجهت هدية آردي براي هر بره، تا ق13
اين است قرباني سوختني هر ماه از .  و هداياي ريختني آنها نصف هين شراب براي هر گاو، و ثلث هين براي هر قوچ، و ربع هين براي هر بره باشد14

 .ماههاي سال
 . با هدية ريختني آن براي خداوند قرباني بشود و يك بز نر بجهت قرباني گناه سواي قرباني سوختني دائمي،15
 .  و در روز چهاردهم ماه اول، فصَح خداوند است16

 . و در روز پانزدهم اين ماه، عيد است كه هفت روز نان فطير خورده شود17
 . در روز اول، محفل مقدس است كه هيچ كار خدمت در آن نكنيد18
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 براي خداوند، دو گاو جوان و يك قوچ و هفت برة نرينه يك ساله قرباني كنيد، اينها براي شما   بي عيب  و بجهت هدية آتشين و قرباني سوختني19
 .باشد

 . و بجهت هدية آردي آنها سه عشر آرد نرم سرشته شدة با روغن براي هر گاو، و دو عشر براي هر قوچ بگذرانيد20
 . و يك عشر براي هر بره، از آن هفت بره بگذران21
 .   يك بز نر بجهت قرباني گناه تا براي شما كفاره شود و 22

 . اينها را سواي قرباني سوختني صبح كه قرباني سوختني دائمي است، بگذرانيد23
ا  به اينطور هر روز از آن هفت روز، طعامِ هدية آتشين، عطر خوشبو براي خداوند بگذرانيد، و اين سواي قرباني سوختني دائمي گذرانيده شود، ب24

 . هدية ريختني آن

 .هيچ كار خدمت در آن نكنيد.  و در روز هفتم، براي شما محفل مقدس باشد25
 . و در روز نوبرها چون هدية آردي تازه در عيد هفته هاي خود براي خداوند بگذرانيد، محفل مقدس براي شما باشد و هيچ كار خدمت در آن مكنيد26
 .بوي خداوند دو گاو جوان و يك قوچ و هفت برة نرينه يك ساله قرباني كنيد و بجهت قرباني سوختني براي عطر خوش27
 . و هديه آردي آنها سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن براي هر گاو، و دو عشر براي هر قوچ28
 . و يك عشر براي هر بره، از آن هفت بره29
 . و يك بز نر تا براي شما كفاره شود30
 .و براي شما بي عيب باشد. دي آنها و هداياي ريختني آنها سواي قرباني سوختني دائمي بگذرانيد اينها را با هديه آر31

 
29 

 . و در روز اول ماه هفتم، محفل مقدس براي شما باش؛ در آن هيچ كار خدمت مكنيد و براي شما روز نواختن كَرِنّا باشد1
 .او جوان و يك قوچ، و هفت برة نرينة يك سالة بي عيب و قرباني سوختني بجهت عطر خوشبوي خداوند گذرانيد، يك گ2
 . و هدية آردي آنها، سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن براي هر گاو، و دو عشر براي هر قوچ3
 . و يك عشر براي هر بره، از آن هفت بره4
 . و يك بز نر بجهت قرباني گناه تا براي شما كفاره شود5
اه و هدية آردي اش، و قرباني سوختني دائمي با هدية آردي اش، با هداياي ريختني آنها برحسب قانون آنها تا عطر  سواي قرباني سوختني اول م6

 . خوشبو و هدية آتشين خداوند باشد

 .جانهاي خود را ذليل سازيد و هيچ كار مكنيد.  و در روز دهم اين ماه هفتم، محفل مقدس براي شما باشد7
 . شبو براي خداوند بگذرانيد، يك گاو جوان و يك قوچ و هفت برة نرينة يك ساله كه براي شما بي عيب باشند و قرباني سوختني عطرخو8

 . و هدية آردي آنها سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن براي هر گاو، و دو عشر براي هر قوچ9
 .  و يك عشر براي هر بره، از آن هفت بره10

 . قرباني گناه كفارهاي و قرباني سوختني دائمي با هدية آردي اش و هداياي ريختني آنها  سواي و يك بز نر براي قرباني گناه11

 . و در روز پانزدهم ماه هفتم، محفل مقدس براي شما باشد، هيچ كار خدمت مكنيد و هفت روز براي خداوند عيد نگاه داريد12
سيزده گاو جوان و دو قوچ و چهارده برة نرينة يك ساله كه براي شما بي . نيد و قرباني سوختني هدية آتشين عطر خوشبو براي خداوند بگذرا13

 .عيب باشند
 . و بجهت هدية آردي آنها سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن براي هر گاو از آن سيزده گاو، و دو عشر براي هر قوچ از آن دو قوچ14
 .   و يك عشر براي هر بره از آن چهارده بره15

 .بز نر بجهت قرباني گناه، سواي قرباني سوختني دائمي، با هدية آردي و هدية ريختني آن و يك 16
 . و در روز دوم، دوازده گاو جوان و دو قوچ و چهارده برة نرينة يك سالة بي عيب17
 . و هداياي آردي و هداياي ريختني آنها براي گاوها و قوچها و بره ها به شمارة آنها برحسب قانون18
 .يك بز نر بجهت قرباني گناه، سواي قرباني سوختني دائمي با هدية آردي اش، و هداياي ريختني آنها و 19
 . و در روز سوم، يازده گاو جوان و دو قوچ و چهارده برة نرينة يك ساله بي عيب20
 .ون و هداياي آردي و هداياي ريختني آنها براي گاوها و قوچها و بره ها به شماره آنها برحسب قان21
 . و يك بز نر بجهت قرباني گناه سواي قرباني سوختني دائمي با هدية آردي اش و هدية ريختني آن22
 .  و در روز چهارم ده گاو جوان و دو قوچ و چهارده برة نرينة يك ساله بي عيب23

 . نون و هداياي آردي و هداياي ريختني آنها براي گاوها و قوچها وبره ها به شماره آنها برحسب قا24

 . و يك بز نر بجهت قرباني گناه، سواي قرباني سوختني دائمي، و هدية آردي اش و هدية ريختني آن25
 . و در روز پنجم، نه گاو جوان و دو قوچ و چهارده برة نرينة يك ساله بي عيب26
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 . قانون و هداياي آردي و هداياي ريختني آنها براي گاوها و قوچها و بره ها به شمارة آنها برحسب27
 .  و يك بز نر بجهت قرباني گناه، سواي قرباني سوختني دائمي و هدية آردي اش و هدية ريختني آن28

 . و در روز ششم، هشت گاو جوان و دو قوچ و چهارده برة نرينة يك سالة يك سالة بي عيب29
 . آنها برحسب قانون و هداياي آردي و هداياي ريختني آنها براي گاوها و قوچها و بره ها به شماره 30

 . و يك بز نر بجهت قرباني گناه سواي قرباني سوختني دائمي و هدية آرد اش و هداياي ريختني آن31
 . و در روز هفتم، هفت گاو جوان ودو قوچ و چهارده برة نرينة يك ساله  بي عيب32
 .رة آنها برحسب قانون و هداياي آردي و هداياي ريختني آنها براي گاوها و قوچها و بره ها به شما33
 .  و يك بز نر بجهت قرباني گناه، سواي قرباني سوختني دائمي و هدية آردي اش و هدية ريختني آن34

 . و در روز هشتم، براي شما جشن مقدس باشد؛ هيچ كار خدمت مكنيد35
 . و هفت برة نرينة يك سالة بي عيب و قرباني سوختني هدية آتشين عطر خوشبو براي خداوند بگذرانيد، يك گاو جوان و يك قوچ36
 . و هداياي آردي و هداياي ريختني آنها براي گاو و قوچ و بره ها به شماره آنها برحسب قانون37
 . و يك بز نر براي قرباني گناه سواي قرباني سوختني دائمي، با هدية آردي اش و هدية ريختني آن38
بگذرانيد، سواي نذرها و نوافل خود براي قرباني هاي سوختني و هداياي آردي و هداياي ريختني و  اينها را شما در موسمهاي خود براي خداوند 39

 . ذبايح سالمتي خود

 . پس برحسب هرآنچه خداوند به موسي امر فرموده بود، موسي بني اسرائيل را اعالم نمود40
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 :ي كه خداوند امر فرموده استاين است كار:  و موسي سروان اسباط بني اسرائيل را خطاب كرده، گفت1
 چون شخصي براي خداوند نذر كند يا قَسم خورد تا جان خود را به تكليفي الزام نمايد، پس كالم خود را باطل نسازد، بلكه برحسب هر آنچه از 2

 .دهانش برآمد، عمل نمايد
 كليفي الزام نمايد، و اما چون زن براي خداوند نذر كرده، خود را در خانة پدرش در جواني اش به ت3

 و پدرش دربارة او ساكت باشد، آنگاه تمامي نذرهايش استوار، و هر تكليفي كه   و پدرش نذر او و تكليفي كه خود را بر آن الزام نموده، شنيده باشد،4
 .خود را به آن الزام نموده باشد، قايم خواهد بود

هيچ كدام از نذرهايش و از تكاليفش كه خود را به آن الزام نموده باشد، استوار نخواهد بود و  اما اگر پدرش در روزي كه شنيد او را منع كرد، آنگاه 5
 .از اين جهت كه پدرش او را منع نموده است، خداوند او را خواهد آمرزيد

 و باشد، و اگر به شوهري داده شود، و نذرهاي او يا سخني كه از لبهايش جسته، و جان خود را به آن الزام نموده، بر ا6

 . و شوهرش شنيد و در روز شنيدنش به وي هيچ نگفت، آنگاه نذرهايش استوار خواهد ماند7
 ليكن اگر شوهرش در روزي كه آن را شنيد، او را منع نمايد، و نذري را كه بر او است يا سخني را كه از لبهايش جسته، و خويشتن را به آن الزام 8

 .و را خواهد آمرزيدنموده باشد، باطل سازد، پس خداوند ا
 . اما نذر زن بيوه يا مطلقه، در هر چه خود را به آن الزام نموده باشد، بر وي استوار خواهد ماند9
  و اما اگر زني در خانة شوهرش نذر كند، يا خويشتن را با قسم به تكليفي الزام نمايد،10

و هر تكليفي كه خويشتن را به آن الزام نموده باشد، قايم خواهد  هايش استوار و شوهرش بشنود و او را هيچ نگويد و منع ننمايد، پس تمامي نذر11
 .بود

 و اما اگر شوهرش در روزي كه بشنود، آنها را باطل سازد، پس هر چه از لبهايش در آمده باشد دربارة نذرهايش يا تكاليف خود، استوار نخواهد 12
 .د او را خواهد آمرزيدو چونكه شوهرش آن را باطل نموده است، خداون. ماند

 . هر نذري و هر قسم الزامي را براي ذليل ساختن جان خود، شوهرش آن را استوار نمايد، و شوهرش آن را باطل سازد13
يد  اما اگر شوهرش روز به روز به او هيچ نگويد، پس همة نذرهايش و همة تكاليفش را كه بر وي باشد استوارنموده باشد، چونكه در روزي كه شن14

 .به وي هيچ نگفت، پس آنها را استوار نموده است
 .  و اگر بعد از شنيدن، آنها را باطل نمود، پس او گناه وي را متحمل خواهند بود15

 . اين است فرايضي كه خداوند به موسي امر فرمود، درميان مرد و زنش و درميان پدر و دخترش، در زمان جواني او در خانه پدر وي16
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  :وند موسي را خطاب كرده، گفت و خدا1
 ».انتقام بني اسرائيل را از مديانيان بگير، و بعد از آن به قوم خود ملحق خواهي شد «2
 .از ميان خود مردان براي جنگ مهيا سازيد تا به مقابلة مديان برآيند، و انتقام خداوند را از مديان بكشند:  پس موسي قوم را مخاطب ساخته، گفت3
 . از هر سبط از جميع اسباط اسرائيل براي جنگ بفرستيد هزار نفر 4
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 . پس از هزاره هاي اسرائيل، از هر سبط يك هزار، يعني دوازده هزار نفر مهيا شدة براي جنگ منتخب شدند5
ها براي نواختن در دستش به  و موسي ايشان را هزار نفر از هر سبط به جنگ فرستاد، ايشان را با فينحاس بن العازار كاهن و اسباب قدس و كَرِنّا6

 .جنگ فرستاد
 . جنگ كرده، همة ذكوران را كشتند  و با مديان به طوري كه خداوند موسي را امر فرموده بود،7
 . و درميان كشتگان ملوك مديان يعني اوي و راقَم و صور و حور و رابع، پنج پادشاه مديان را كشتند، و بلعام بن بعور را به شمشير كشتند8
 . و بني اسرائيل زنان مديان و اطفال ايشان را به اسيري بردند، و جميع بهايم و جميع مواشي ايشان و همة امالك ايشان را غارت كردند9
 . و تمامي شهرها و مساكن و قلعه هاي ايشان را به آتش سوزانيدند10
 .بهايم گرفتند   و تمامي غنيمت و جميع غارت را از انسان و11
ران و غارت و غنيمت را نزد موسي و العازار كاهن و جماعت بني اسرائيل در لشكرگاه در عربات موآب، كه نزد اردن در مقابل اريحاست،  و اسي12

 .آوردند
 . و موسي و العازار كاهن و تمامي سروران جماعت بيرون از لشكرگاه به استقبال ايشان آمدند13
 .هزاره ها و سرداران صدها كه از خدمت جنگ باز آمده بودند، غضبناك شد و موسي بر رؤساي لشكر يعني سرداران 14
 آيا همة زنان را زنده نگاه داشتيد؟:  و موسي به ايشان گفت15

 . اينك اينانند كه برحسب مشورت بلعام، بني اسرائيل را واداشتند تا در امر فغور به خداوند خيانت ورزيدند و در جماعت خداوند و با عارض شد16
 .  پس اآلن هر ذكوري از اطفال را بكشيد، و هر زني را كه مرد شناخته، با او همبستر شده باشد، بكشيد17

 .  و از زنان هر دختري را كه مرد را نشناخته، و با او همبستر نشده براي خود زنده نگاه داريد18

 هركه كشته اي را لمس نموده باشد از شما و اسيران شما در روز  و شما هفت روز بيرون از لشكرگاه خيمه زنيد، و هركه شخصي را كشته و19
 .خود را تطهير نمايد سوم و در روز هفتم،

 » . و هر جامه و هرظرف چرمي و هرچه از پشم بز ساخته شده باشد و هر ظرف چوبين را تطهير نماييد20

 : است قانون شريعتي كه خداوند به موسي امر فرموده استاين«:  و العازار كاهن به مردان جنگي كه به مقاتله رفته بودند، گفت21
  طال و نقره و برنج و آهن و روي و سرب، 22

 يعني هرچه متحمل آتش بشود، آن را از آتش بگذرانيد و طاهر خواهد شد، و به آب تنزيه نيز آن را طاهر سازند و هرچه متحمل آتش نشود، آن را 23
 .از آب بگذرانيد

 .م رخت خود را بشوييد تا طاهر شويد، و بعد از آن به لشكرگاه داخل شويد و در روز هفت24
 :   و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت25

 .  تو و العازار كاهن و سروران خاندان آباي جماعت، حساب غنايمي كه گرفته شده است، چه از انسان و چه از بهايم بگيريد26

 .ه مقاتله بيرون رفته اند، و تمامي جماعت نصف نما و غنيمت را درميان مردان جنگي كه ب27
 و از مردان جني كه به مقاتله بيرون رفته اند زكات براي خداوند بگير، يعني يك نفر از پانصد چه از انسان و چه از گاو و چه از االغ و چه از 28

 .گوسفند
 .ي خداوند باشد افراشتني برا  از قسمت ايشان بگير و به العازار كاهن بده تا هدية29
 و از قسمت بني اسرائيل يكي كه از هر پنجاه نفر گرفته شده باشد چه از انسان و چه از گاو و چه از االغ و چه از گوسفند و چه ازجميع بهايم بگير 30

 .، و آنها را به الوياني كه وديعت مسكن خداوند را نگاه مي دارند، بده
 .   خداوند به موسي امر فرموده بود، عمل كردند پس موسي و العازار كاهن برحسب آنچه31

 .  و غنيمت سواي آن غنيمتي كه مردان جنگي گرفته بودند، از گوسفند ششصد و هفتاد و پنج هزار رأس بود32

 . و از گاو هفتاد و دو هزار رأس33
 . و از االغ شصت و يك هزار رأس34
 . ي و دو هزار نفر بودند و از انسان از زناني كه مرد را نشناخته بودند، س35

 . و نصفه اي كه قسمت كساني بود كه به جنگ رفته بودند، سيصد و سي و هفت هزار و پانصد گوسفند بود36
 . و زكات خداوند از گوسفند ششصد و هفتاد و پنج رأس بود37
 . و گاوان سي و شش هزار بود و از آنها زكات خداوند هفتاد و دو رأس بود38
 .ي هزار و پانصد و از آنها زكات خداوند شصت و يك رأس بود و االغها س39
 . و مردمان شانزده هزار و از ايشان زكات خداوند سي و دو نفر بودند40
 . و موسي زكات را كه هدية افراشتني خداوند بود به العازار كاهن داد، چنانكه خداوند به موسي امر فرموده بود41
 سي آن را از مردان جنگي جدا كرده بود، و از قسمت بني اسرائيل كه مو42
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 . و قسمت جماعت از گوسفندان، سيصد و سي و هفت هزار و پانصد راس بود43
 . و از گاوان سي و شش هزار راس44
 . و از االغها، سي هزار و پانصد راس45
 . و از انسان، شانزده هزار نفر46
 و آنها را به الوياني كه وديعت مسكن   گرفته شده بود، چه از انسان و چه از بهايم گرفت، و موسي از قسمت بني اسرائيل يكي را كه از هر پنجاه47

 . خداوند را نگاه مي داشتند، داد، چنانكه خداوند به موسي امر فرموده بود

 . و رؤسايي كه بر هزاره هاي لشكر بودند، سرداران هزاره ها با سرداران صدها نزد موسي آمدند48
 .بندگانت حساب مردان جنگي را كه زير دست ما مي باشند گرفتيم، و از ما يك نفر مفقود نشده است: گفتند و به موسي 49
 پس ما از آنچه هر كس يافته است، هديه اي براي خداوند آورده ايم، از زيورهاي طال و خلخالها و دست بندها وانگشترها و گوشواره ها و گردن 50

  .حضور خداوند كفاره شودبندها تا براي گناههاي ما به 
 . و موسي و العازار كاهن، طال و همة زيورهاي مصنوعه را از ايشان گرفتند51
 . و تمامي طالي هديه اي كه از سرداران هزاره ها و سرداران صدها براي خداوند گذرانيدند، شانزده هزار و هفتصد و پنجاه مثقال بود52
 .ي براي خود برده بودند زيرا كه هر يكي از مردان جنگي غنيمت53
 و موسي و العازار كاهن، طال را از سرداران هزاره ها و صدها گرفته، به خيمه اجتماع آوردند تا بجهت بني اسرائيل، به حضور خداوند يادگار 54

 .باشد
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  مواشي است، د را ديدند كه اينك اين مكان، مكانپس چون زمين يعزير و زمين جلعا.  و بني رؤبين و بني جاد را مواشي به نهايت بسيار و كثير بود1

 : بني جاد و بني رؤبين نزد موسي و العازار كاهن و سروران جماعت آمده، گفتند2
  عطاروت و ديبون و يْزير و نِمره و حشبون و اَلعالَه شَبام و نبو و بعون،3

 .ين مواشي است، و بندگانت صاحب مواشي مي باشيم زميني كه خداوند پيش روي جماعت اسرائيل مفتوح ساخته است، زم4
 .اگر درنظر تو التفات يافته ايم، اين زمين به بندگانت به ملكيت داده شود، و ما را از اردن عبور مده:  پس گفتند5
 آيا برادران شما به جنگ روند و شما اينجا بنشينيد؟ «:  موسي به بني جاد و بني رؤبين گفت6

 ئيل را افسرده مي كنيد تا به زميني كه خداوند  به ايشان داده است، عبور نكنند؟ چرا دل بني اسرا7

 . به همين طور پدران شما عمل نمودند، وقتي كه ايشان را از قادش برنيع براي ديدن زمين فرستادم8
 .اوند به ايشان داده بود ، داخل نشوند به وادي اشكول رفته، زمين را ديدند و دل بني اسرائيل را افسرده ساختند تا به زميني كه خد9
 : پس غضب خداوند در آن روز افروخته شد به حدي كه قسم خورده، گفت10
 البته هيچكدام از مرداني كه از مصر بيرون آمدند از بيست ساله و باالتر آن زمين را كه براي ابراهيم و اسحاق و يعقوب قسم خوردم، نخواهند 11

 يروي كامل ننمودند،ديد، چونكه ايشان مرا پ

 . سواي كاليب بن يفُنَّة قنِزّي و يِوشَع بن نُون، چونكه ايشان خداوند را پيروي كامل نمودند12
 پس غضب خداوند بر اسرائيل افروخته شده، ايشان را چهل سال در بيابان آواره گردانيد، تا تمامي آن گروهي كه اين شرارت را در نظر خداوند 13

 . هالك شدندورزيده بودند،
  و اينك شما به جاي پدران خود انبوهي از مردان خطاكار برپا شده ايد تا شدت غضب خداوند را براسرائيل باز زياده كنيد؟14

 » . زيرا اگر از پيروي او رو بگردانيد بار ديگر ايشان را در بيابان ترك خواهد كرد وشما تمامي اين قوم راهالك خواهيد ساخت15

 .آغلها را اينجا براي مواشي خود و شهرها بجهت اطفال خويش خواهيم ساخت«:  نزد وي آمده، گفتند پس ايشان16
و اطفال ما از ترس ساكنان زمين .  و خود مسلح شده، حاضر مي شويم و پيش روي بني اسرائيل خواهيم رفت تا آنها را به مكان ايشان برسانيم17

 .در شهرهاي حصاردار خواهند ماند
 . هر يكي از بني اسرائيل ملك خود را نگرفته باشد، به خانه هاي خود مراجعت نخواهيم كرد و تا18
 . زيراكه ما با ايشان در آن طرف اردن و ماوراي آن ملك نخواهيم گرفت، چونكه نصيب ما به اين طرف اردن به طرف مشرق به ما رسيده است19
 خويشتن را به حضور خداوند براي جنگ مهيا سازيد،اگر اين كار را بكنيد و :  و موسي به ايشان گفت20

  و هر مرد جنگي از شما به حضور خداوند از اردن عبور كند تا او دشمنان خود را از پيش روي خود اخراج نمايد،21

 شد، و اين زمين از جانب  و زمين به حضور خداوند مغلوب شود، پس بعد از آن برگرديده، به حضور خداوند و به حضور اسرائيل بي گناه خواهيد22
 .خداوند ملك شما خواهد بود

 . و اگر چنين نكنيد، اينك به خداوند گناه ورزيده ايد، و بدانيد كه گناه شما، شما را درخواهد گرفت23
 . پس شهرها براي اطفال و آغلها براي گله هاي خود بنا كنيد، و به آنچه از دهان شما درآمد، عمل نماييد24
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 .بندگانت به طوري كه آقاي ما فرموده است، خواهيم كرد«: اد و بني رؤبين موسي را خطاب كرده، گفتند پس بني ج25
 . اطفال و زنان و مواشي و همة بهايم ما اينجا در شهرهاي جلعاد خواهند ماند26
 . خواهيم نمود و جميع بندگانت مهياي جنگ شده، چنانكه آقاي ما گفته است به حضور خداوند براي مقاتله عبور 27

 . پس موسي العازار كاهن، و يوشع بن نون، و رؤساي خاندان آباي اسباط بني اسرائيل را دربارة ايشان وصيت نمود28
اگر جميع بني جاد و بني رؤبين مهياي جنگ شده، همراه شما به حضور خداوند از اردن عبور كنند، و زمين پيش روي :  و موسي به ايشان گفت29

 .شود، آنگاه زمين جلعاد را براي ملكيت به ايشان بدهيدشما مغلوب 
 . و اگر ايشان مهيا نشوند و همراه شما عبور ننمايند، پس درميان شما در زمين كنعان ملك بگيرند30
 .چنانكه خداوند به بندگانت گفته است، همچنين خواهيم كرد«:  بني جاد و بني رؤبين در جواب وي گفتند31
 .شده، پيش روي خداوند به زمين كنعان عبور خواهيم كرد، و ملك نصيب ما به اين طرف اردن داده شود ما مهياي جنگ 32
 مملكت سيحون، ملك اموريان و مملكت عوج ملك باشان را   پس موسي به ايشان يعني به بني جاد و بني رؤبين و نصف سبط منسي ابن يوسف،33

 .هايش، زمين را از هر طرفداد، يعني رمين را با شهرهايش و حدود شهر
  و بني جاد، ديبون و عطاروت و عروعير34

  و عطْروت، شوفان و يعزير و يجبهه35

 . و بيت نِمره و بيت هاران را بنا كردند يعني شهرهاي حصاردار را با آغلهاي گله ها36
  و بني رؤبين، حشبون و اَليعالَه و قريتايِم37

  .ون كه نام اين دو را تغيير دادند و سبمه را بنا كردند و شهرهايي را كه بنا كردند به نامها مسمي ساختند و نَبو و بعل مع38
 . و بني ماكير بن منسي به جلعاد رفته، آن را گرفتند و اموريان را كه در آن بودند، اخراج نمودند39
 . و موسي جلعاد را به ماكير بن منسي داد و او در آن ساكن شد40
 . قصبه هايش را گرفت، و آنها را حووت يائير ناميد  و يائيربن منسي رفته،41
 . و نُوبح رفته، قنات و دهاتش را گرفته، آنها را به اسم خود نوبح ناميد42
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 . اين است منازل بني اسرائيل كه از زمين مصر با افواج خود زير دست موسي و هارون كوچ كردند1
 :و اين است منازل و مرال ايشان. مان خداوند سفرهاي ايشان را برحسب منازل ايشان نوشت و موسي به فر2
 پس در ماه اول از رعمسيس، در روز پانزدهم از ماه اول كوچ كردند، و در فرداي بعد از فصح بني اسرائيل در نظر تمامي مصريان با دست بلند 3

 .بيرون رفتند
 .ا كه خداوند از ايشان كشته بود دفن مي كردند، و يهوه بر خدايان ايشان قصاص نموده بود و مصريان همة نخست زادگان خود ر4
 . و بني اسرائيل از رعمسيس كوچ كرده، در سكّوت فرود آمدند5
 . و از سكوت كوچ كرده، در ايتام كه به كنار بيابان است، فرود آمدند6
 .ر مقابل بعل صَفون است، برگشتند، و پيش مجدل فرود آمدند و از ايتام كوچ كرده، به سوي فَم الحيروت كه د7
 . و از مقابل حيروت كوچ كرده، از ميان دريا به بيابان عبور كردند و در بيابان ايتام سفر سه روزه كرده، در ماره فرود آمدند8
 .ت خرما بود، و در آنجا فرود آمدند و از ماره كوچ كرده، به ايليم رسيدند و در ايليم دوازده چشمه آب و هفتاد درخ9
 .  و از ايليم كوچ  كرده، نزد بحر قلزم فرود آمدند10

 . و از بحر قلزم كوچ كرده  در بيابان سين فرود آمدند11
 . و از بيابان سين كوچ كرده، در دفقَه فرود آمدند12
 . و از دفقه كوچ كرده، در اضلوش فرود آمدند13
 .در رفيديم فرود آمدند و در آنجا آب نبود كه قوم بنوشند و از الوش كوچ كرده، 14
 . و از رفيديم كوچ كرده، در بيابان سينا فرود آمدند15
 . و از بيابان سينا كوچ كرده، در قبروت هضتّاوه فرود آمدند16
 . و از قبروت هتاوه كوچ كرده، در حصيروت فرود آمدند17
 .د آمدند و از حصيروت كوچ كرده، در رِتمه فرو18
 . و از رتمه كوچ كرده، و در رِمون فارص فرود آمدند19
 . و از رمون فارص كوچ كرده، در لبنه فرود آمدند20
 . و از لبنه كوچ كرده، در رِسه فرود آمدند21
 . و از رسه كوچ كرده، در قُهيالتَه فرود آمدند22
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 . و از قهيالته كوچ كرده، در چبل شافَر فرود آمدند23
 .و از جبل شافر كوچ كرده، در حراده فرود آمدند 24
 . و از حراده كوچ كرده، در مقْهيلوت فرود آمدند25
 .  و از مقهيلوت كوچ كرده، در تاحت فرود آمدند26

 . و از تاحت كوچ كرده، در تارح فرود آمدند27
 . و از تارح كوچ كرده، در متْقَه فرود آمدند28
 .ر حشمونَه فرود آمدند و از متقه كوچ كرده، د29
 . و از حشمونه كوچ كرده، در مسيروت فرود آمدند30
 . و از مسيروت كوچ كرده، در بني يعقان فرود آمدند31
 . و از بني يعقان كوچ كرده، در حورالجِد جاد فرود آمدند32
 . و از حورالجد جاد كوچ كرده، در يطْبات فرود آمدند33
 . در عبرونَه فرود آمدند و از يطبات كوچ كرده،34
 . و از عبرونه كوچ كرده، در عصيون جابر فرود آمدند35
 . و از عصيون جابر كوچ كرده، در بيابان صين كه قادش باشد، فرود آمدند36
 .  و از قادش كوچ كرده، در جبل هور در سرحد زمين ادوم فرود آمدند37

 . ور برآمده، در سال چهلم خروج بني اسرائيل از زمين مصر، در روز اول ماه پنجم وفات يافت و هارون كاهن برحسب فرمان خداوند به جبل ه38

 . و هارون صد و بيست و سه ساله بود كه در جبل هور مرد39
 . و ملك عراد كنعاني كه در جنوب زمين كنعان ساكن بود از آمدن بني اسرائيل اطالع يافت40
 .لمونَه فرود آمدند پس از جبل هور كوچ كرده، در ص41َ
  و از سلمونه كوچ كرده در فونون فرود آمدند42

 . و از فونون كوچ كرده، در اوبوت فرود آمدند43
 . و از اوبوت كوچ كرده، در عيي عباريم در حدود موآب فرود آمدند44
 . و از عييم كوچ كرده، در ديبون جاد فرود آمدند45
46التايِم فرود آمدند و از ديبون جاد كوچ كرده، در عبلْمون د. 
 . و از علمون دبالتايم كوچ كرده، در كوههاي عباريم در مقابل نبو فرود آمدند47
 .  و از كوههاي باريم كوچ كرده، در عربات موآب نزد اردن در مقابل اريحا فرود آمدند48

 . زدند پس نزد اردن از بيت يشيموت تا آبل شطيم در عربات موآب اُردو49
 :  و خداوند موسي را در عربات موآب نزد اردن، در مقابل اريحا خطاب كرده، گفت50

 چون شما از اردن به زمين كنعان عبور كنيد،:  بني اسرائيل را خطاب كرده، به ايشان بگو51

 تمامي بتهاي ريخته شدة ايشان را بشكنيد، و  جميع ساكنان زمين را از پيش روي خود اخراج نماييد، و تمامي صورتهاي ايشان را خراب كنيد، و52
 .همة مكانهاي بلند ايشان را منهدم سازيد

 . و زمين را به تصرف آورده، در آن ساكن شويد، زيراكه آن زمين را به شما دادم تا مالك آن باشيد53
د، و براي قليل، نصيب او را قليل بدهيد؛ جايي كه قرعه براي  و زمين را به حسب قبايل خود به قرعه تقسيم كنيد، براي  كثير، نصيب او را كثير بدهي54

 .هركس برآيد از آن او باشد؛ برحسب اسباط آباي شما آن را تقسيم نماييد
 و اگر ساكنان زمين را از پيش روي خود اخراج ننماييد، كساني را كه از ايشان باقي مي گذاريد در چشمان شما خار خواهند بود، و در پهلوهاي 55

 .شما تيغ و شما را در زميني كه در آن ساكن شويد، خواهند رنجانيد
  . و به همان طوري  كه قصد نمودم كه با ايشان رفتار نمايم، با شما رفتار خواهم نمود56

 
34 

 : و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت1
يد، اين است زميني كه به شما به ملكيت خواهد رسيد، يعني زمين چون شما به زمين كنعان داخل شو:  بني اسرائيل را امر فرموده، به ايشان بگو2

 .كنعان با حدودش
 . و سرحد جنوبي شما از آخر بحر المح به طرف مشرق خواهد بود  آنگاه حد جنوبي شما از بيابان سين بر جانب ادوم خواهد بود،3
ن خواهد گذشت، و انتهاي آن به طرف جنوب قادش برنيع خواهد بود، و نزد  و حد شما از جانب جنوب گردنه عقْربيم دور خواهد زد و به سوي سي4

 .حصَراَدار بيرون رفته، تا عصمون خواهد گذشت
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 . و اين حد از عصمون تا وادي مصر دور زده، انتهايش نزد دريا خواهد بود5
 . اين است حد غربي شما. درياي بزرگ حد شما خواهد بود.  و اما حد غربي6

 .از درياي بزرگ براي خود جبل هور را نشان گيريد: شمالي شما اين باشد و حد 7
 .و انتهاي اين حد نزد صَدد باشد.  و از جبل هور تا مدخل حمات را نشان گيريد8
 . و اين حد نزد زفرون بيرون رود و انتهايش نزد حصَر عينان باشد، اين حد شمالي شما خواهد بود9
 .ز حصر عينان تا شفام را نشان گيريد و براي حد مشرقي خود ا10
 . و اين حد از شفام تا ربله به طرف شرقي عين برود، پس اين حد كشيده شده به جانب درياي كنِرت به طرف مشرق برسد11
 .اين زمين برحسب حدودش به هر طرف زمين شما خواهد بود.  و اين حد تا به اردن برسد و انتهايش نزد بحر الملح باشد12
 اين است زميني كه شما آن را به قرعه تقسيم خواهيد كرد كه خداوند امر فرموده است تا به نه :  و موسي بني اسرائيل را امر كرده، گفت13

 .سبط و نصف داده شود
 . گرفته اند زيراكه سبط بني رؤبين برحسب خاندان آباي خود و سبط بني جاد برحسب خاندان آباي خود، و نصف سبط منسي، نصيب خود را14
 . اين دو سبط و  نصف به آن طرف اردن در مقابل اريحا به جانب مشرق به سوي طلوع آفتاب نصيب خود را   گرفته اند15
 :    و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت16

 . العازار كاهن و يوشع  بن نون.  اين است نامهاي كساني كه زمين را براي شما تقسيم خواهند نمود17

 . يك سرور را از هر سبط براي تقسيم نمودن زمين بگيريد و 18

 از سبط يهودا كاليب بن يفنه؛ :  و اين است نامهاي ايشان19

  و از سبط بني شمعون شموئيل بن عميهود؛20

  و از سبط بنيامين اليداد بن كسلون؛21

  و از سبط بني دان رئيس بقي ابن يجلي؛22

 سي رئيس حنيئيل بن ايفود؛ و از بني يوسف از سبط بني من23

  و از سبط بني افرايم رئيس قموئيل بن شفطان؛24

  و از سبط بني زبولون رئيس اليصافان بن فَرناك؛25

  و از سبط بني يساكار رئيس فلطيئيل بن عزّان؛26

  و از سبط بني اشير رئيس اخيهود بن شلومي؛27

   . و از سبط بني نفتالي رئيس فدهئيل بن عميهود28

 . اينانند كه خداوند مأمور فرمود كه ملك را در زمين كنعان براي بني اسرائيل تقسيم نمايند29
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 : و خداوند موسي را در عربات موآب نزد اردن در مقابل اريحا خطاب كرده، گفت1
 .هرها را از اطراف آنها به الويان بدهيد بني اسرائيل را امر فرما كه از نصيب ملك خود شهرها براي سكونت به الويان بدهند، و نواحي ش2
 . و شهرها بجهت سكونت ايشان باشد، و نواحي آنها براي بهايم و اموال و ساير حيوانات ايشان باشد3
 . و نواحي شهرها كه به الويان بدهيد از ديوار شهر بيرون از هر طرف هزار ذراع باشد4
به طرف جنوب دو هزار ذراع، و به طرف مغرب دو هزار ذراع، و به طرف شمال دو هزار ذراع  و از بيرون شهر به طرف مشرق دو هزار ذراع، و 5

 .و شهر در وسط باشد و اين نواحي شهرها براي ايشان خواهد بود. بپيماييد
 . آنها چهل و دو شهر بدهيد و از شهرها كه به الويان بدهيد شش شهر ملجأ خواهد بود، و آنها را براي قاتل بدهيد تا به آنجا فرار كند و سواي6
 . پس جميع شهرها كه به الويان خواهيد داد، چهل و هشت شهر با نواحي آنها خواهد بود7
هركس به اندازة نصيب خود كه يافته باشد از شهرهاي خود .  و اما شهرهايي كه از ملك بني اسرائيل مي دهيد از كثير، كثير و از قليل، قليل بگيريد8

 .به الويان بدهد
 :     و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت9

 چون شما از اردن به زمين كنعان عبور كنيد،    :  بني اسرائيل را خطاب كرده، به ايشان بگو10

 . آنگاه شهرها براي خود تعيين كنيد تا شهرهاي ملجأ براي شما باشد، تا هر قاتلي كه شخصي را سهواً كشته باشد، به آنجا فرار كند11
 .  اين شهرها براي شما بجهت ملجأ از ولّيِ مقتول خواهد بود، تا قاتل پيش از آنكه به حضور جماعت براي داوري بايستد، نميرد و12

 . و از شهرهايي كه مي دهيد، شش شهر ملجأ براي شما باشد13
 . سه شهر از آنطرف اردن بدهيد، و سه شهر در زمين كنعان بدهيد تا شهرهاي ملجأ باشد14

135



بجهت بني اسرائيل و غريب و كسي كه درميان شما وطن گزيند، اين شش شهر براي ملجأ باشد تا هر كه شخصي را سهواً كشته باشد به آنجا  15
 .فرار كند

 . و اگر او را به آلت آهنين زد كه مرد، او قاتل است و قاتل البته كشته شود16
 .ه شود، بزند تا بميرد، او قاتل است و قاتل البته كشته شود و اگر او را با دست خود به سنگي كه از آن كسي كشت17
 . و اگر او را به چوب دستي كه به آن كسي كشته شود، بزند تا بميرد، او قاتل است و قاتل البته كشته شود18
 .هرگاه به او برخورد، او را بكشد.  ولّيِ خون، خود، قاتل را بكشد19
  زد و يا قصدا چيزی بر او انداخت که مرد،بغض او را با تيغ  و اگر از روي 20
 .عداوت او را با دست خود زد كه مرد، آن زننده چون كه قاتل است البته كشته شود؛ ولّي خون هرگاه به قاتل برخورد، او را بكشد یا از روی 21
  ليكن اگر او را بدون عداوت سهواً تيغ زند يا چيزي بدون قصد بر او اندازد،22

 گي را كه كسي به آن كشته شود ناديده بر او بيندازد كه بميرد و با وي دشمني نداشته، و بدانديش او نبوده باشد، و اگر سن23

 . پس جماعت درميان قاتل و ولّيِ خون برحسب اين احكام داوري نمايند24
 آن فرار كرده بود برگردانند، و او درآنجا تا موت  و جماعت، قاتل را از دست ولّيِ خون رهايي دهند، و جماعت، وي را به شهر ملجاي او كه به25

 .رئيس كهنه كه به روغن مقدس مسح شده است، ساكن باشد
  و اگر قاتل وقتي از حدود شهر ملجاي خود كه به آن فرار كرده بود بيرون آيد،26

 .ون براي او نشود و ولّيِ خون، او را بيرون حدود شهر ملجايش بيابد، پس ولّي خون قاتل را بكشد؛ قصاص خ27
 . زيراكه مي بايست تا وفات رئيس كهنه در شهر ملجاي خود مانده باشد، و بعد از وفات رئيس كهنه، قاتل به زمين ملك خود برگردد28
 .  و اين احكام براي شما در قرنهاي شما در جميع مسكنهاي شما فريضة عدالتي خواهد بود29

 .ي شاهدان كشته شود، و يك شاهد براي كشته شدن كشته شهادت ندهد هركه شخصي را بكشد پس قاتل به گواه30
 .  و هيچ فديه به عوض جان قاتلي كه مستوجب قتل است، مگيريد بلكه او البته كشته شود31

 . و از كسي كه به شهر ملجاي خود فرار كرده باشد فديه مگيريد، كه پيش از وفات كاهن برگردد و به زمين خود ساكن شود32
و زميني را كه در آن ساكنيد ملوث مسازيد، زيراكه خون، زمين را ملوث مي كند، و زمين را براي خوني كه در آن ريخته شود، كفاره نمي توان  33

 .  كرد مگر به خون كسي كه آن را ريخته باشد

 .ه هستم درميان بني اسرائيل ساكن مي باشم پس زميني را كه شما در آن ساكنيد و من درميان آن ساكن هستم نجس مسازيد، زيرا من كه يهو34
 

36 

 و رؤساي خاندان آباي قبيلة بني جلعاد بن ماكيرين منسي كه از قبايل بني يوسف بودند نزديك آمده به حضور موسي و به حضور سروران و 1
 رؤساي خاندان آباي نبي اسرائيل عرض كرده، 

 قرعه تقسيم كرده، به بني اسرائيل بدهد، و آقاي ما از جانب خداوند مأمور شده است كه نصيب خداوند، آقاي ما را فرمود كه زمين را به:  گفتند2
 .برادر ما صَلفُحاد را به دخترانش بدهد

 پس اگر ايشان به يكي از پسران ساير اسباط بني اسرائيل منكوحه شوند، ارث ما از ميراث پدران ما قطع شده، به ميراث سبطي كه ايشان به آن 3
 .خل شوند، اضافه خواهد شد، و از بهرة ميراث ما قطع خواهد شددا
 .  و چون يوبيل بني اسرائيل بشود ملك ايشان به ملك سبطي كه به آن داخل شوند اضافه خواهد شد، و ملك ايشان از ملك پدران ما قطع خواهد شد4

 . يوسف راست گفتندسبط بني«:  پس موسي بني اسرائيل را برحسب قول خداوند امر فرموده، گفت5
به هر كه در نظر ايشان پسند آيد ، به زني داده شوند، ليكن در قبيلة بسط :  اين است آنچه خداوند در بارة دختران صَلُفْحاد امر فرموده، گفته است6

 .پدران خود فقط به نكاح داده شوند
 . اسرائيل به ميراث سبط پدران خود ملصق باشند پس ميراث بني اسرائيل از سبط به سبط منتقل نشود، بلكه هر يكي از بني7
 وهر دختري كه وارث ملكي از اسباط بني اسرائيل بشود، به كسي از قبيلة سبط پدر خود به زني داده شود ، تا هر يكي از بني اسرائيل وارث ملك 8

 .آباي خود گردند
 ».ي اسرائيل به ميراث خود ملصق باشند و ملك از يك سبط به سبط ديگر منتقل نشود، بلكه هر كس از اسباط بن9
 و دختران صلفحاد، محله و ترصه و حجله و ملكه و نوعه به پسران 11.  پس چنانكه خداوند موسي را امر فرمود، دختران صلفحاد چنان كردند10

 .عموهاي خود به زني داده شدند
 . ة پدر ايشان باقي ماند و قبايل بني منسي اين يوسف منكوحه شدند و ملك ايشان در سبط قبيل12

 . اين است اوامر و احكامي كه خداوند به واسطة موسي در عربات موآب نزد اردن در مقابل اريحا به بني اسرائيل امر فرمود13
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و همة شما .  گناه ورزيده ايم؛ پس رفته، جنگ خواهيم كرد، موافق هر آنچه يهوه خداي ما به ما امر فرموده است و شما در جواب من گفتيد كه به خداوند41

  .اسلحه جنگ خود را بسته، عزيمت كرديد كه به كوه برآييد
  . از حضور دشمنان خود مغلوب شويدبه ايشان بگو كه نروند و جنگ منمايند زيرا كه من در ميان شما نيستم، مبادا:  آنگاه خداوند به من گفت42
  . پس به شما گفتم، ليكن نشنيديد، بلكه از فرمان خداوند عصيان ورزيديد، و مغرور شده، به فراز كوه برآمديد43
 سعير تا حرما  و امورياني كه در آن كوه ساكن بودند به مقابلة شما بيرون آمده، شما را تعاقب نمودند، بطوري كه زنبورها مي كنند و شما را از44

  .شكست دادند
 .  پس برگشته، به حضور خداوند گريه نموديد، اما خداوند آواز شما را نشنيد و به شما گوش نداد45

 .  و در قادش برحسب ايام توقّف خود، روزهاي بسيار مانديد46
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  . رديم و روزهاي بسيار كوه سعير را دور زديم پس برگشته، چنانكه خداوند به من گفته بود، از راه بحر قلزم در بيابان كوچ ك1
  : پس خداوند مرا خطاب كرده، گفت2
  . دور زدن شما به اين كوه بس است؛ بسوي شمال برگرديد3
سيار احتياط  و قوم را امر فرموده، بگو كه شما از حدود برادران خود بني عيسو كه در سعير ساكنند بايد بگذريد، و ايشان از شما خواهند ترسيد، پس ب4

  .كنيد
  .  و با ايشان منازعه مكنيد، زيرا كه از زمين ايشان بقدر كف پايي هم به شما نخواهم داد، چونكه كوه سعير را به عيسو به ملكيت داده ام5
  . خوراك را از ايشان به نقره خريده، بخوريد و آب را نيز از ايشان به نقره خريده، بنوشيد6
 تو، تو را در همة كارهاي دستت بركت داده است، او راه رفتنت را در اين بيابان بزرگ مي داند، اآلن چهل سال است كه يهوه خدايت  زيرا كه يهوه خداي7

  .با تو بوده است و به هيچ چيز محتاج نشده اي
 .بور نموديم پس از برادران خود بني عيسو كه در سعير ساكنند، از راه عربه از ايلَتْ و عصْيون جابر ع8
موآب را اذيت مرسان و با ايشان منازعت و جنگ منما، زيراكه از زمين ايشان هيچ نصيبي :  پس برگشته، از راه بيابان موآب گذشتيم، و خداوند مراگفت9

  .به شما نخواهم داد، چونكه عار را به بني لوط براي ملكيت داده ام
  . عناقيان بودند، پيش در آنجا سكونت داشتند ايميان كه قوم عظيم و كثير و بلند قد مثل10
  . ايشان نيز مثل عناقيان از رفائيان محسوب بودند، ليكن موآبيان ايشان را ايميان مي خوانند11
كن شدند،  و حوريان در سعير پيشتر ساكن بودند، و بني عيسو ايشان را اخراج نموده، ايشان را از پيش روي خود هالك ساختند، و در جاي ايشان سا12

 . چنانكه اسرائيل به زمين ميراث خود كه خداوند به ايشان داده بود، كردند
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  . اآلن برخيزيد و از وادي زارد عبور نماييد13
ام شدند،  و ايامي كه از قادش برنيع راه مي رفتيم تا از وادي زارد عبور نموديم سي و هشت سال بود، تا تمامي آن طبقة مردان جنگي از ميان اردو تم14

  .چنانكه خداوند براي ايشان قسم خورده بود
 . و دست خداوند نيز بر ايشان مي بود تا ايشان را از ميان اردو بالكلَ هالك كند15
   پس چون جميع مردان جنگي از ميان قوم بالكل مردند،16
  : آنگاه خداوند مرا خطاب كرده، گفت17
  . بگذري تو امروز از عار كه سرحد موآب باشد، بايد18
 و چون به مقابل بني عمون برسي ايشان را مرنجان و با ايشان منازعه مكن، زيراكه از زمين بني عمون نصيبي به تو نخواهم داد چونكه آن را به بني 19

  . لوط به ملكيت داده ام
  . ايشان را زَمزُميان مي خوانند آن نيز زمين رفائيان شمرده مي شود و رفائيان پيشتر ساكن آنجا بودند، ليكن عمونيان 20
 ايشان قومي عظيم و كثير و بلند قد مثل عناقيان بودند، و خداوند آنها را از پيش روي ايشان هالك كرد، پس ايشان را اخراج نموده، در جاي ايشان 21

  . ساكن شدند
يشان هالك ساخته، آنها را اخراج نمودند، و تا امروز در جاي ايشان  چنانكه براي بني عيسو كه در سعير ساكنند عمل نموده، حوريان را از حضور ا22

  .ساكنند
  . و عويان را كه در دهات تا به غَزّا ساكن بودند كَفْتُوريان كه از كَفْتُور بيرون آمدند هالك ساخته، در جاي ايشان ساكن شدند23
حون اَموري ملك حشبون و زمين او را به دست تو دادم، به تصرف آن شروع كن و با  پس برخيزيد و كوچ كرده، از وادي اَرنون عبور كنيد، اينك سي24

  . ايشان جنگ نما
 امروز شروع كرده، خوف و ترس تو را بر قومهاي زير تمام آسمان مستولي مي گردانم؛ و ايشان آوازة تو را شنيده، خواهند لرزيد، و از ترس تو 25

 . مضطرب خواهند شد

  : با سخنان صلح آميز از بيابان قَديموت نزد سيحون ملك حشبون فرستاده، گفتم پس قاصدان26
  .  اجازت بده كه از زمين تو بگذرم، به شاهراه خواهم رفت و به طرف راست يا چپ ميل نخواهم كرد27
  .      تا بر پايهاي خود بگذرم خوراك را به نقره به من بفروش تا بخورم، و آب را به نقره به من بده تا بنوشم، فقط اجازت بده 28
 چنانكه بني عيسو كه در سعير ساكنند و موآبيان كه در عار ساكنند به من رفتار نمودند، تا از اُردن به زميني كه يهوه خداي ما به ما مي دهد، عبور 29

  .نمايم
30هه خداي تو روح او را به قساوت و دل او را به سختي واگذاشت، تا او  اما سيحون مالك حشبون نخواست كه ما را از سرحد خود راه بدهد، زيرا كه يو

 .را چنانكه امروز شده است، به دست تو تسليم نمايد
  .اينك به تسليم نمودن سيحون و زمين او به دست تو شروع كردم، پس بنا به تصرف آن بنما تا زمين او را مالك شوي:  و خداوند مرا گفت31
  .تمامي قوم خود به مقابلة ما براي جنگ كردن در ياهص بيرون آمدند آنگاه سيحون با 32
  .  و يهوه خداي ما او را به دست ما تسليم نموده، او را با پسرانش و جميع قومش زديم33
  . و تمامي شهرهاي او را در آنوقت گرفته، مردان و زنان و اطفال هر شهر را هالك كرديم كه يكي را باقي نگذاشتيم34
  . ليكن بهايم را با غنيمت شهرهايي كه گرفته بوديم، براي خود به غارت برديم35
 تا جِلْعاد قريه اي نبود كه به ما ممتنع باشد، يهوه خداي ما همه را به ما تسليم   از عروعير كه بر كنارة وادي اَرنون است، و شهري كه در وادي است،36

  .نمود
 . تمامي كنارة وادي يبوق و شهرهاي كوهستان، و به هر جايي كه يهوه خداي ما نهي فرموده بود، نزديك نشديم ليكن به زمين بني عمون و به37
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  . پس برگشته، به راه باشان رفتيم، و عوج ملك باشان با تمامي قوم خود به مقابلة ما بيرون آمده، در اَدرعي جنگ كرد1
ا كه او و تمامي قومش و زمينش را به دست تو تسليم نموده ام، تا طوري كه با سيحون ملك اموريان كه در حشبون از او مترس زير:  و خداوند مرا گفت2

  .ساكن بود، عمل نمودي، با وي نيز عمل نمايي
  . حدي از براي وي باقي نماند پس يهوه، خداي ما، عوج ملك باشان را نيز و تمامي قومش را به دست ما تسليم نموده، او را به حدي شكست داديم كه ا3
  . و در آنوقت همة شهرهايش را گرفتيم، و شهري نماند كه از ايشان نگرفتيم، يعني شصت شهر و تمامي مرزبوم اَرجوب كه مملكت عوج در باشان بود4
  . سيار كثير جميع اينها شهرهاي حصاردار با ديوارهاي بلند و دروازه ها و پشت بندها بود، سواي قُراي بي حصارِ ب5
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  . و آنها را بالكلّ هالك كرديم، چنانكه با سيحون، ملك حشبون كرده بوديم؛ هر شهر را با مردان و زنان و اطفال هالك ساختيم6
 . و تمامي بهايم و غنيمت شهرها را براي خود به غارت برديم7
  .دند، از وادي اَرنُون تا جبل حرمون، گرفتيم و درآن وقت زمين را از دست دو ملك اَموريان كه به آن طرف اُردن بو8
  . و اين حرمون را صيدونيان سريون مي خوانند و اموريان آن را سنيِر مي خوانند9
  . تمام شهرهاي هامون و تمامي جلعاد و تمامي باشان تا سلخَه و اَدرعي كه شهرهاي مملكت عوج در باشان بود10
و طولش نه ذراع و . اينك تخت خواب او تخت آهنين است آيا آن در ربت بني عمون نيست.  بقية رفائيان تنها باقي مانده بود زيرا كه عوج ملك باشان از11

 . عرضش چهار ذراع برحسب ذراع آدمي مي باشد

ن جلعاد و شهرهايش را به رؤبينيان و  و اين زمين را در آن وقت به تصرف آورديم، و آن را از عروعير كه بر كنار وادي ارنون است و نصف كوهستا12
  .جاديان دادم

 و بقية جلعاد و تمامي باشان را كه مملكت عوج باشد، به نصف سبط منسي دادم، يعني تمامي مرزوبوم ارجوب را با تمامي ايشان كه زمين رفائيان 13
  .   ناميده مي شود

  .و معكيان گرفت، و آنها را تا امروز به اسم خود باشان، حووت يائير ناميد يائيربن منسي تمامي مرزبوم ارجوب را تا حد جشوريان 14
  .  و جلعاد را به ماكير دادم15
  . و به رؤبينيان و جاديان، از جلعاد تا وادي ارنون، هم وسط وادي و هم كناره اش تا وادي يبوق را كه حد بني عمون باشد، دادم16
17ه را نيز و اُربره به طرف مشرق دادم و عجسنِّرِتْ تا درياي عربه كه بحر الملح باشد، زير دامنه هاي فن و كناره اش را از كد. 
يهوه خداي شما اين زمين را به شما داده است تا آن را به تصرف آوريد؛ پس جميع مردان جنگي شما مهيا :  و در آن وقت به شما امر فرموده، گفتم18

  .رادران خود، بني اسرائيل، عبور كنيدشده، پيش روي ب
   ليكن زنان و اطفال و مواشي شما، چونكه مي دانم مواشي بسيار داريد، در شهرهاي شما كه به شما دادم، بمانند،19
ي دهد، به تصرف آورند؛ آنگاه هر  تا خداوند به برادران شما مثل شما آرامي دهد، و ايشان نيز زميني را كه يهوه خداي شما به آنطرف اُردن به ايشان م20

  .يكي از شما به ملك خود كه به شما دادم، برگرديد
پس خداوند با تمامي ممالكي كه بسوي . هرآنچه يهوه، خداي شما، به اين دو پادشاه كرده است، چشمان تو ديد:  و درآن وقت يوشع را امر فرموده، گفتم21

  .آنها عبور مي كني، چنين خواهد كرد
 .از ايشان مترسيد زيرا كه يهوه خداي شماست كه براي شما جنگ مي كند 22
  :   و آنوقت نزد خداوند استغاثه كرده، گفتم23
 اي خداوند يهوه تو به نشان دادن عظمت و دست قوي خود به بنده ات شروع كرده اي، زيرا كدام خداست در آسمان يا در زمين كه مثل اعمال و 24

  .واند عمل نمايدجبروت تو مي ت
  . تمنّا اينكه عبور نمايم و زمين نيكو را كه به آنطرف اُردن است و اين كوه نيكو و لُبنان را ببينم25
  .بار ديگر در بارة اين امر با من سخن مگو. تو را كافي است:  ليكن خداوند بخاطر شما با من غضبناك شده، مرا اجابت ننمود و خداوند مرا گفت26
  .  زيرا كه از اين اُردن نخواهي گذشت له فسجه برآي و چشمان خود را به طرف مغرب و شمال و چنوب و مشرق بلند كرده، به چشمان خود ببين، به ق27
  .سيم خواهد نمود اما يوشع را امر فرموده، او را دلير و قوي گردان، زيرا كه او پيش اين قوم عبور نموده، زميني را كه تو خواهي ديد، براي ايشان تق28
 . پس در دره، در برابر بيت فَغُور توقف نموديم29
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 پس اآلن اي اسرائيل، فرايض و احكامي را كه من به شما تعليم مي دهم تا آنها را بجا آوريد بشنويد، تا زنده بمانيد و داخل شده، زميني را كه يهوه، خداي 1
  .پدران شما، به شما مي دهد به تصرف آوريد

  . بر كالمي كه من به شما امر مي فرمايم چيزي ميفزاييد و چيزي از آن كم منماييد، تا اوامر يهوه خداي خود را كه به شما امر مي فرمايم، نگاه داريد2
  .و هالك ساخت چشمان شما آنچه را خداوند در بعل فغور كرد ديد، زيرا هر كه پيروي بعل فغور كرد، يهوه خداي تو، او را از ميان ت3
 . اما جميع شما كه به يهوه خداي خود ملصق شديد، امروز زنده مانديد4
 اينك چنانكه يهوه، خدايم، مرا امر فرموده است، فرايض و احكام به شما تعليم نمودم، تا در زميني كه شما داخل آن شده، به تصرف مي آوريد، چنان 5

  .عمل نماييد
هر آينه اين طايفه : ، بجا آوريد زيرا كه اين حكمت و فطانت شماست، درنظر قومهايي كه چون اين فرايض را بشنوند، خواهند گفت پس آنها را نگاه داشته6

  .اي بزرگ، قوم حكيم، و فطانت پيشه اند
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  ي كنيم؟ زيرا كدام قوم بزرگ است كه خدا نزديك ايشان باشد چنانكه يهوه خداي ما است، در هر وقت كه نزد او دعا م7
  و كدام طايفة بزرگ است كه فرايض و احكام عادله اي مثل تمام اين شريعتي كه من امروز پيش شما مي گذارم، دارند؟ 8

  ليكن احتراز نما و خويشتن را بسيار متوجه باش، مبادا اين چيزهايي را كه چشمانت ديده است فراموش كني و مبادا اينها در تمامي ايام عمرت از دل تو9
  . محو شود، بلكه آنها را به پسرانت و پسران پسرانت تعليم ده

قوم را نزد من جمع كن تا كلمات خود را به ايشان بشنوانم، تا :  در روزي كه در حضور يهوه خداي خود در حوريب ايستاده بودي و خداوند به من گفت10
  .من بترسند، و پسران خود را تعليم دهندبياموزند كه در تمامي روزهايي كه بر روي زمين زنده باشند از 

  . و شما نزديك آمده، زير كوه ايستاديد؛ و كوه  تا به وسط آسمان به آتش و تاريكي و ابرها و ظلمت غليظ مي سوخت11
  .د و خداوند با شما از ميان آتش متكلّم شد، و شما آواز كلمات را شنيديد، ليكن صورتي نديديد، بلكه فقط آواز را شنيدي12
  . يعني ده كلمه را و آنها را بر دو لوح سنگ نوشت  و عهد خود را كه شما را به نگاه داشتن آن مأمور فرمود، براي شما بيان كرد،13
 . آوريد و خداوند مرا در آنوقت امر فرمود كه فرايض و احكام را به شما تعليم دهم، تا آنها را در زميني كه براي تصرفش به آن عبور مي كنيد، بجا14
  . پس خويشتن را بسيار متوجه باشيد، زيرا در روزي كه خداوند با شما در حوريب از ميان آتش متكلّم مي نمود، هيچ صورتي نديديد15
   مبادا فاسد شويد و براي خود صورت تراشيده، يا تمثال هر شكلي از شبيه ذكور يا اُناث بسازيد،16
   است، يا شبيه هر مرغ بالدار كه در آسمان مي پرد، يا شبيه هر بهيمه اي كه بر روي زمين17
  . يا شبيه هر خزنده اي بر زمين يا شبيه هر ماهي اي كه در آبهاي زير زمين است18
19ه  و مبادا چشمان خود را بسوي آسمان بلند كني، و آفتاب و ماه و ستارگان و جميع جنود آسمان را ديده، فريفته شوي و سجده كرده، آنها را كه يوه

  .خدايت براي تمامي قومهايي كه زير تمام آسمانند، تقسيم كرده است، عبادت نمايي
 . ليكن خداوند شما را گرفته، از كورة آهن از مصر بيرون آورد تا براي او قوم ميراث باشيد، چنانكه امروز هستيد20
ر نكنم و به آن زمين نيكو كه يهوه خدايت به تو براي ملكيت مي دهد، داخل  و خداوند بخاطر شما بر من غضبناك شده، قسم خورد كه از اُردن عبو21

  .نشوم
  . بلكه من در اين زمين خواهم مرد و از اُردن عبور نخواهم كرد؛ ليكن شما عبور خواهيد كرد، و آن زمين نيكو را به تصرف خواهيد آورد22
 را كه با شما بسته است فراموش نماييد، و صورت تراشيده يا شبيه هر چيزي كه يهوه خدايت به تو نهي  پس احتياط نماييد، مبادا عهد يهوه، خداي خود23

  .كرده است، براي خود بسازي
 .  زيرا كه يهوه خدايت آتش سوزنده و خداي غيور است24

شده، صورت تراشيده، و شبيه هر چيزي در بسازيد و آنچه در  چون پسران و پسران پسران را توليد نموده، و در زمين مدتي ساكن باشيد، اگر فاسد 25
  نظر يهوه خداي شما بد است بجا آورده، او را غضبناك سازيد،

 آسمان و زمين را امروز بر شما شاهد مي آورم كه از آن زميني كه براي تصرف آن از اُردن بسوي آن عبور مي كنيد، البته هالك خواهيد شد و 26
  . را درآن طويل نخواهيد ساخت، بلكه بالكل هالك خواهيد شدروزهاي خود

  . و خداوند شما را در ميان قومها پراكنده خواهد نمود، و شما درميان طوايفي كه خداوند شما را به آنجا مي برد، قليل العدد خواهيد ماند27
  . د، كه نمي بينند و نمي شنوند و نمي خورند و نمي بويند و در آنجا خدايان ساخته شدة دست انسان از چوب و سنگ را عبادت خواهيد كر28
  . ليكن اگر از آنجا يهوه خداي خود را بطلبي، او را خواهي يافت، بشرطي كه او را به تمامي دل و به تمامي جان خود تفحص نمايي29
30ام آخر بسوي يه خداي خود برگشته، آواز او را خواهي شنيد چون در تنگي گرفتار شوي، و جميع اين وقايع بر تو عرض شود، در ايوه.  
 زيرا كه يهوه خداي تو خداي رحيم است؛ تو را ترك نخواهد كرد و تو را هالك نخواهد نمود، و عهد پدرانت را كه براي ايشان قسم خورده بود، فراموش 31

 . نخواهد كرد

كه خدا آدم را بر زمين آفريد، و از يك كنارة آسمان تا به كنارة ديگر بپرس كه آيا مثل اين امر  زيرا كه ازايام پيشين كه قبل از تو بوده است، از روزي 32
  عظيم واقع شده يا مثل اين شنيده  شده است؟ 

   آيا قومي هرگز آواز خدا را كه از ميان آتش متكلم شود، شنيده باشند و زنده بمانند، چنانكه تو شنيدي؟33
 برود و قومي براي خود از ميان قوم ديگر بگيرد با تجربه ها و آيات معجزات و جنگ و دست قوي و بازوي دراز شده و  و آيا خدا عزيمت كرد كه34

  شما بعمل آورد؟ ترسهاي عظيم، موافق هر آنچه يهوه خداي شما براي شما در مصر در نظر
  .ت اين بر تو ظاهر شد تا بداني كه يهوه خداست و غير از او ديگري نيس35
  .  از آسمان آواز خود را به تو شنوانيد تا تو را تأديب نمايد، و بر زمين آتش عظيم خود را به تو نشان داد و كالم او را از ميان آتش شنيدي36
  .صر بيرون آورد و از اين جهت كه پدران تو را دوست داشته، ذريت ايشان را بعد از ايشان برگزيده بود، تو را به حضرت خود با قوت عظيم از م37
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  .        تا  امت هاي بزرگتر و عظيم تر از تو را پيش روي تو بيرون نمايد و تو را درآورده، زمين ايشان را براي ملكيت به تو دهد، چنانكه امروز شده است38
  .ديگري نيست لهذا امروز بدان و در دل خود نگاه دار كه يهوه خداست، باال در آسمان و پايين بر روي زمين و 39
 و فرايض و اوامر او را كه من امروز به تو امر مي فرمايم نگاه دار، تا تو را و بعد از تو فرزندان تو را نيكو باشد و تا روزهاي خود را بر زميني كه يهوه 40

 . خدايت به تو مي دهد تا به ابد طويل نمايي

  .  جدا كرد آنگاه موسي سه شهر به طرف اُردن بسوي مشرق آفتاب41
  . تا قاتلي كه همساية خود را نادانسته كشته باشد و پيشتر با وي بغض نداشته به آنها فرار كند، و به يكي از اين شهرها فرار كرده، زنده ماند42
43يان يعني باصَر در بيابان، در زمين همواري بجهت روبينيان، و راموت در جلعاد بجهت جاديان، و جوالن در باشان بجهت  منَس . 

  . و اين است شريعتي كه موسي پيش روي بني اسرائيل نهاد44
   اين است شهادات و فرايض و احكامي كه موسي به بني اسرائيل گفت، كه ايشان از مصر بيرون آمدند،45
 بني اسرائيل چون از مصر بيرون آمده  به آنطرف اُردن در درة مقابل بيت فغور در زمين سيحون، ملك اموريان كه در حشبون ساكن بود، و موسي و46

    بودند او را مغلوب ساختند،
   و زمين او را و زمين عوج ملك باشان را، دو ملك امورياني كه به آنطرف اُردن بسوي مشرق آفتاب بودند، به تصرف آوردند،47
   از عروعيركه بر كنارة وادي اَرنون است تا جبل سيئون كه حرمون باشد، 48
 .مامي عربه به آنطرف اُردن بسوي مشرق تا درياي عربه زير دامنه هاي فسجه و ت49
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اي اسرائيل فرايض و احكامي را كه من امروز بگوش شما مي گويم بشنويد، تا آنها را ياد گرفته، :  و موسي تمامي بني اسرائيل را خوانده، به ايشان گفت1
  .متوجه باشيد كه آنها را بجا آوريد

  .يهوه خداي ما با ما درحوريب عهد بست 2
  . خداوند اين عهد را با پدران ما نبست، بلكه با ما كه جميعاً امروز در اينجا زنده هستيم3
  . خداوند در كوه از ميان آتش با شما روبرو متكلم شد4
نم، زيرا كه شما به سبب آتش مي ترسيديد و به فراز كوه برنيامديد  من در آنوقت درميان خداوند و شما ايستاده بود، تا كالم خداوند را براي شما بيان ك5

  :و گفت
  . من هستم يهوه، خداي تو، كه تو را از زمين مصر از خانة بندگي بيرون آوردم6
 .  تو را به حضور من خدايان ديگر نباشند7

  .پايين در زمين، يا از آنچه در آبهاي زير زمين است مساز بجهت خود صورت تراشيده يا هيچ تمثالي از آنچه باال درآسمان، يا از آنچه 8
زيرا من كه يهوه خداي تو هستم، خداي غيورم، و گناهان پدران را بر پسران تا پشت سوم و چهارم از آناني كه مرا .  آنها را سجده و عبادت منما9

  . دشمنان دارند، مي رسانم
 .مرا دوست دارند و احكام مرا نگاه دارند و رحمت مي كنم تا هزار پشت بر آناني كه 10
 . نام يهوه خداي خود را به باطل مبر، زيرا خداوند كسي را كه نام او را به باطل برد، بي گناه نخواهد شمرد11
  .     روز سبت را نگاه دار و آن را تقديس نما، چنانكه يهوه خدايت به تو امر فرموده است12
  . و هر كار خود را بكن شش روز مشغول باش13
در آن هيچكاري مكن، تو و پسرت و دخترت و غالمت و كنيزت و گاوت و االغت و همة بهايمت و مهمانت كه .  اما روز هفتمين سبت يهوه خداي توست14

  .در اندرون دروازه هاي تو باشد، تا غالمت و كنيزت مثل تو آرام گيرند
بنابراين يهوه ، خدايت، تو را امر . م بودي، و يهوه خدايت تو را به دست قوي و بازوي دراز از آنجا بيرون آورد و بياد آور كه در زمين مصر غال15

 .فرموده است كه روز سبت را نگاه داري
 يني كه يهوه خدايت به تو پدر و مادرخود را حرمت دار، چنانكه يهوه خدايت تو را امر فرموده است، تا روزهايت دراز شود و تو را در زم16

 .مي بخشد، نيكويي باشد
  .  قتل مكن17
  .  و زنا مكن18
  .  و دزدي مكن19
  .  و بر همساية خود شهادت دروغ مده20
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شد، طمع  و بر زن همسايه ات طمع مورز، و به خانة همسايه ات و به مزرعة او و به غالمش و كنيزش و گاوش و االغش و به هرچه از آن همساية تو با21
 .مكن

 اين سخنان را خداوند به تمامي جماعت شما در كوه از ميان آتش و ابر و ظلمت غليظ به آوازي بلند گفت، و بر آنها چيزي نيفزود و آنها را بر دو لوح 22
  .سنگ نوشته، به من داد

  رؤساي اسباط و مشايخ خود نزد من آمده، و چون شما آن آواز را از ميان تاريكي شنيديد، و كوه به آتش مي سوخت، شما با جميع 23
اينك يهوه خداي ما، جالل و عظمت خود را بر ما ظاهر كرده است، و آواز او را از ميان آتش شنيديم، پس امروز ديديم كه خدا با انسان سخن مي :  گفتيد24

  .گويد و زنده است
  .سوخت، اگر آواز يهوه خداي خود را ديگر بشنويم، خواهيم مرد و اما اآلن چرا بميريم زيرا كه اين آتش عظيم ما را خواهد 25
   زيرا از تمامي بشر كيست كه مثل ما آواز خداي حي را كه از ميان آتش سخن گويد، بشنود و زنده ماند؟26
 . بيان كن، پس خواهيم شنيد و به عمل خواهيم آورد تو نزديك برو و هر آنچه يهوه خداي ما بگويد، بشنو و هرآنچه يهوه خداي ما به تو بگويد براي ما27
  .آواز سخنان اين قوم را كه به تو گفتند، شنيدم، هرچه گفتند نيكو گفتند:  و خداوند آواز سخنان شما را كه به من گفتيد شنيد، و خداوند مرا گفت28
ر هر وقت بجا مي آوردند، تا ايشان را و فرزندان ايشان را تا به ابد نيكو  كاش كه دلي را مثل اين داشتند تا از من مي ترسيدند، و تمامي اوامر مرا د29

  .باشد
  . برو و ايشان را بگو به خيمه هاي خود برگرديد30
ن به ايشان  و اما تو دراينجا پيش من بايست، تا جميع اوامر و فرايض و احكامي را كه مي بايد به ايشان تعليم دهي به توبگويم، و آنها را در زميني كه م31

  .مي دهم تا در آن تصرف نمايند، بجا آورند

  . پس توجه نماييد تا آنچه يهوه، خداي شما، به شما امر فرموده است، به عمل آوريد، و براست و چپ انحراف منماييد32
 باشد و ايام خود را در زميني كه به تصرف خواهيد  در تمامي طريقي كه يهوه، خداي شما، به شما امر فرموده است، سلوك نماييد، تا براي شما نيكو33

 . آورد، طويل نماييد
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 خداي شما، امر فرمود كه به شما تعليم داده شود، تا آنها را در زميني كه شما بسوي آن براي تصرفش   و اين است اوامر و فرايض و احكامي كه يهوه،1
  .عبور مي كنيد، بجا آوريد

ي خود ترسان شده، جميع فرايض و اوامر او را كه من به شما امر مي فرمايم نگاه داري، تو و پسرت و پسر پسرت، در تمامي ايام  و تا از يهوه خدا2
  .عمرت و تا عمر تو دراز شود

 شهد جاري است، چنانكه  پس اي اسرائيل بشنو، و به عمل نمودن آن متوجه باش، تا براي تو نيكو باشد، و بسيار افزوده شودي در زميني كه به شير و3
 .يهوه خداي پدرانت تو را وعده داده است

  . اي اسرائيل بشنو، يهوه، خداي ما، يهوه واحد است4
  .  پس يهوه خداي خود را به تمامي جان و تمامي قوت خود محبت نما5
  . و اين سخناني كه من امروز تو را امر مي فرمايم، بر دل تو باشد6
  .ا به پسرانت به دقت تعليم نما، و حين نشستنت در خانه، و رفتنت به راه، و وقت خوابيدن و برخاستنت از آنها گفتگو نما و آنها ر7
  . و آنها را بر دست خود براي عالمت ببند، و در منان چشمانت عصابه باشد8
 . و آنها را بر باهوهاي در خانه ات و بر دروازه هايت بنويس9
 خدايت، تو را به زميني كه براي پدرانت ابراهيم و اسحاق و يعقوب قسم خُورد كه به تو بدهد، در آورد، به شهرهاي بزرگ و خوشنمايي  و چون يهوه،10

  كه تو بنا نكرده اي، 
ني كه غرس ننموده اي، و از آنها  و به خانه هاي پر از هر چيز نيكو كه پر نكرده اي، و حوضهاي كنده شده اي كه نكنده اي، و تاكستانها و باغهاي زيتو11

  خورده، سير شدي،
  . آنگاه با حذر باش مبادا خداوند را كه تو را از زمين مصر، از خانة بندگي بيرون آورد، فراموش كني12
  .  از يهوه خداي خود بترس و او را عبادت نما و به نام او قسم بخور13
  .راف تو مي باشند، پيروي منماييد خدايان ديگر را از خدايان طوايفي كه به اط14
 . زيرا يهوه خداي تو درميان تو خداي غيور است، مبادا غضب يهوه، خدايت، بر تو افروخته شود، و تو را از روي زمين هالك سازد15
  .  يهوه خداي خود را ميازماييد، چنانكه او را در مسا آزموديد16
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  .اي خود را و شهادات و فرايض او را كه به شما امر فرموده است، نگاه داريد توجه نماييد تا اوامر يهوه خد17
 و آنچه در نظر خداوند راست و نيكوست، به عمل آور تا براي تو نيكو شود، و داخل شده آن زمين نيكو را كه خداون براي پدرانت قسم خورد به 18

  . تصرف آوري
 .يد، چنانكه خداوند گفته است و تا جميع دشمنانت را از حضورت اخراج نما19
   چون پسر تو در ايام آينده از تو سؤال نموده، گويد كه مراد از اين شهادات و فرايض و احكامي كه يهوه خداي ما به شما امر فرموده است، چيست؟20
  . وردما در مصر غالم فرعون بوديم، و خداوند ما را از مصر با دست قوي بيرون آ:  پس به پسر خود بگو21
  . و خداوند آيا ت و معجزات عظيم و ردي بر مصر و فرعون و تمامي اهل خانة او در نظر ما ظاهر ساخت22
  .  و ما را از آنجا بيرون آورد تا ما را به زميني كه براي پدران ما قسم خورد كه به ما بدهد، در آورد23
ده، از يهوه خداي خود بترسيم، تا براي ما هميشه نيكو باشد و ما را زنده نگاه دارد، چنانكه  و خداوند ما را مأمور داشت كه تمام اين فرايض را بجا آور24

  . تا امروز شده است
 . و براي ما عدالت خواهد بود كه متوجه شويم كه جميع اين اوامر را به حضور يهوه خداي خود بجا آوريم، چنانكه ما را امر فرموده است25
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اموريان و كنعانيان و  خدايت، تو را به زميني كه براي تصرفش به آنجا مي روي درآورد، و امت هاي بسيار را كه حتيان و جِرجاشيان و چون يهوه، 1
  .فرِزِّيان و حوِّيان و يبوسيان، هفت امت بزرگتر و عظيم تر از تو باشند، از پيش تو اخراج نمايد

 دست تو تسليم نمايد، و تو ايشان را مغلوب سازي، آنگاه ايشان را بالكلّ هالك كن، و با ايشان عهد مبند و بر ايشان  و چون يهوه خدايت، ايشان را به2
  .ترحم منما

  . و با ايشان مصاهرت منما؛ دختر خود را به پسر ايشان مده، و دختر ايشان را براي پسر خود مگير3
دانيد، تا خدايان غير را عبادت نمايند، و غضب خداوند بر شما افروخته شده، شما را بزودي هالك خواهد  زيراكه اوالد تو را از متابعت من برخواهند گر4

  .ساخت
 و بتهاي تراشيدة ايشان را   بلكه با ايشان چنين عمل نماييد؛ مذبحهاي ايشان را منهدم سازيد، و تمثالهاي ايشان را بشكنيد و اشيريم ايشان را قطع نماييد،5

  .سوزانيدبه آتش ب
يهوه خدايت تو را برگزيده است تا از جميع قومهايي كه بر روي زمين اند، قوم مخصوص براي خود او .  زيراكه تو براي يهوه، خدايت، قوم مقدس هستي6

 .باشي
  .    ا از همة قومها قليلتر بوديد خداوند دل خود را با شما نبست و شما را برنگزيد از اين سبب كه از ساير قومها كثيرتر بوديد، زيرا كه شم7
پس خداوند شما را با .  ليكن از اين جهت كه خداوند شما را دوست مي داشت، و مي خواست قسم خود را كه براي پدران شما خورده بود، بجا آورد8

  .دست قوي بيرون آورد، و از خانة بندگي از دست فرعون، پادشاه مصر، فديه داد
 خداي تو، اوست خدا، خداي امين كه عهد و رحمت خود را با آناني كه او را دوست مي دارند و اوامر او را بجا مي آورند تا هزار پشت  پس بدان كه يهوه،9

  .نگاه مي دارد
 ننموده، او را بر رويش و به هر كه او را دشمن دارد، تأخير.  و آناني را كه او را دشمن دارند، بر روي ايشان مكافات رسانيده، ايشان را هالك مي سازد10

  . مكافات خواهد رسانيد
 .  پس اوامر و فرايض و احكامي را كه من امروز به جهت عمل نمودن به تو امر مي فرمايم، نگاه دار11

رده است، با تو نگاه خواهد  پس اگر اين احكام را بشنويد و آنها را نگاه داشته، بجا آوريد، آنگاه يهوه خدايت عهد و رحمت را كه براي پدرانت قسم خو12
  .داشت

 و تو را دوست داشته، بركت خواهد داد، و خواهد افزود، و ميوة بطن تو و ميوة زمين تو را و غله و شيره و روغن تو را و نتايج رمة تو را و بچه هاي 13
  .گلة تو را، در زميني كه براي پدرانت قسم خورد كه به تو بدهد، بركت خواهد داد

  . قومها مبارك تر خواهي شد، و در ميان شما و بهايم شما، نر يا ماده، نازاد نخواهد بود از همة14
 و خداوند هر بيماري را از تو دور خواهد كرد، و هيچكدام از مرضهاي بد مصر را كه مي داني، بر تو عارض نخواهد گردانيد، بلكه بر تمامي دشمنانت 15

  .آنها را خواهد آورد
 را كه يهوه بدست تو تسليم مي كند هالك ساخته، چشم تو را بر آنها ترحم ننمايد، و خدايان ايشان را عبادت منما، مبادا براي تو دام  و تمامي قومها16

 . باشد

   و اگر در دلت گويي كه اين قومها از من زياده اند، چگونه توانم ايشان را اخراج نمايم؟17
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  .     خدايت با فرعون و جميع مصريان كرد، نيكو بياد آور از ايشان مترس بلكه آنچه را يهوه18
پس .  يعني تجربه هاي عظيمي را كه چشمانت ديده است، و آيات و معجزات و دست قوي و بازوي دراز را كه يهوه، خدايت، تو را به آنها بيرون آورد19

  .رديهوه، خدايت، با همة قومهايي كه از آنها   مي ترسي، چنين خواهد ك
  . و يهُوه خدايت نيز زنبورها در ميان ايشان خواهد فرستاد، تا باقي ماندگان و پنهان شدگان ايشان از حضور تو هالك شوند20
  . از ايشان مترس زيرا يهوه خدايت كه درميان توست، خداي عظيم ومهيب است21
  .خواهد نمود، ايشان را بزودي نمي تواني تلف نمايي مبادا و حوش صحرا بر تو زياد شوند، اين قومها را از حضور تو به تدريج اخراج   و يهوه، خدايت22
  . و ايشان را به اضطراب عظيمي پريشان خواهد نمود تا هالك شوند  ليكن يهوه خدايت، ايشان را به دست تو تسليم خواهد كرد،23
ن را از زير آسمان محو سازي، و كسي ياراي مقاومت با تو نخواهد داشت تا ايشان را هالك  و ملوك ايشان را بدست تو تسليم خواهد نمود، تا نام ايشا24

  .سازي
 چونكه   و تمثالهاي خدايان ايشان را به آتش بسوزانيد، به نقره و طاليي كه بر آنهاست، طمع مورز، و براي خود مگير، مبادا از آنها به دام گرفتار شوي،25

  .روه استنزد يهوه، خداي تو، مك
 . مبادا مثل آن حرام شوي، از آن نهايت نفرت و كراهت دار چونكه حرام است  و چيز مكروه را به مانة خود مياور،26
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م  تمامي اوامري را كه من امروز به شما امر مي فرمايم، حفظ داشته، بجا آوريد، تا زنده مانده، زياد شويد، و به زميني كه خداوند براي پدران شما قس1
  . خورده بود، داخل شده، در آن تصرف نماييد

 و بياد آور تمامي راه را كه يهوه، خدايت، تو را اين چهل سال در بيابان رهبري نمود تا تو را ذليل ساخته، بيازمايد، و آنچه را كه در دل تو است بداند، 2
  . كه آيا اوامر او را نگاه خواهي داشت يا نه

سنه ساخت و من را به تو خورانيد كه نه تو آن را   مي دانستي و نه پدرانت مي دانستند، تا تو را بياموزاند كه انسان نه به نان تنها  و او تو را ذليل و گر3
  .زيست مي كند بلكه به هر كلمه اي كه از دهان خداوند صادر شود، انسان زنده مي شود

  .و آماس نكرد در اين چهل سال لباس تو در برت مندرس نشد، و پاي ت4
  . پس در دل خود فكر كن كه بطوري كه پدر، پسر خود را تأديب مي نمايد، يهوه خدايت تو را تأديب كرده است5
  . و اوامر يهوه خداي خود را نگاه داشته، در طريقهاي او سلوك نما و از او بترس6
  . از نهرهاي آب و از چشمه ها و درياچه ها كه از دره ها و كوهها جاري مي شود زيرا كه يهوه خدايت تو را به زمين نيكو در مي آورد؛ زمين پر7
  . زميني كه پر از گندم و جو و مو و انجير و انار باشد، زميني كه پر از زيتون زيت و عسل است8
  .گهايش آهن است، و از كوههايش مس خواهي كند زميني كه درآن نان را به تنگي نخواهي خورد، و در آن محتاج به هيچ چيز نخواهي شد؛ زميني كه سن9
 .  و خورده، سير خواهي شد، و يهوه خداي خود را به جهت زمين نيكو كه به تو داده است، متبارك خواهي خواند10

  .     فرمايم، نگاه نداري پس باحذر باش، مبادا يهوه خداي خود را فراموش كني و اوامر و احكام و فرايض او را كه من امروز به تو امر مي 11
   مبادا خورده، سير شوي، و خانه هاي نيكو بنا كرده، در آن ساكن شوي،12
   و رمه و گلة تو زياد شود، و نقره و طال براي تو افزون شود، و مايملك تو افزوده گردد،13
  يرون آورد، فراموش كني، و دل تو مغرور شده، يهوه خداي خود را كه تو را از زمين مصر از خانة بندگي ب14 
 كه تو را در بيابان بزرگ و خوفناك كه در آن مارهاي آتشين و عقربها و زمين تشنة بي آب بود، رهبري نمود، كه براي تو آب از سنگ خارا بيرون 15

  آورد، 
  . را بيازمايد و بر تو در آخرت احسان نمايد كه تو را در بيابان من را خورانيد كه پدرانت آن را ندانسته بودند، تا تو را ذليل سازد و تو16
  . مبادا در دل خود بگويي كه قوت من و توانايي دست من، اين توانگري را از برايم پيدا كرده است17
م خورده بود، استوار  بلكه يهوه خداي خود را بياد آور، زيرا اوست كه به تو قوت مي دهد تا توانگري پيدا نمايي، تا عهد خود را كه براي پدرانت قس18

 . بدارد، چنانكه امروز شده است

 آنها را عبادت و سجده نمايي، امروز بر شما شهادت مي دهم كه البته هالك   و اگر يهوه خداي خود را فراموش كني و پيرويِ خدايان ديگر نموده،19
  .خواهيد شد

 . ين هالك خواهيد شد از اين جهت كه قول يهوه خداي خود را نشنيديد مثل قومهايي كه خداوند پيش روي تو هالك مي سازد، شما همچن20
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 تو امروز از اُردن عبور مي كني، تا داخل شده، قومهايي را كه از تو عظيم تر و  قوي تراند، و شهرهاي بزرگ را كه تا .  اي اسرائيل بشنو1

   به تصرف آوري، به فلك حصاردار است،
  .ند قد  بني عناق را كه مي شناسي و شنيده اي كه گفته اند كيست كه ياراي مقاومت با بني عناق داشته باشد يعني قوم عظيم و بل2
 پس امروز بدان كه يهوه، خدايت، اوست كه پيش روي تو مثل آتش سوزنده عبور مي كند، و او ايشان را هالك  خواهد كرد، و پيش روي تو ذليل خواهد 3

 .   چنانكه خداوند به تو گفته است ا اخراج نموده، بزودي  هالك خواهي نمود،پس ايشان ر. ساخت

 پس چون يهوه، خدايت، ايشان را از حضور تو اخراج  نمايد، در دل خود فكر مكن و مگو كه به سبب عدالت من، خداوند مرا به اين زمين در آورد تا آن 4
  . ها، خداوند ايشان را از حضور تو اخراج مي نمايدرا به تصرف آوردم، بلكه به سبب شرارت اين امت

 نه به سبب عدالت خود و نه به سبب راستيِ دل خويش داخل زمين ايشان براي تصرفش مي شوي، بلكه به سبب شرارت اين امت ها، يهوه، خدايت، 5
 .  قسم خورده بود، استوار نمايد  ابراهيم و اسحاق و يعقوب،ايشان را از حضور تو اخراج مي نمايد، و تا آنكه كالمي را كه خداوند براي پدرانت،

  . پس بدان كه يهوه، خدايت، اين زمين نيكو را به سبب عدالت تو به تو نمي هد تا در آن تصرف نمايي، زيراكه قومي گردنكش هستي6
ي و از روزي كه از زمين مصر بيرون آمدي تا به اينجا رسيدي،  پس بياد آور و فراموش مكن كه چگونه خشم يهوه خداي خود را در بيابان جنبش داد7

 .به خداوند عاصي مي شديد
  . و در حوريب خشم خداوند را جنبش داديد، و خداوند بر شما غضبناك شد تا شما را هالك نمايد8
يرم آنگاه چهل روز و چهل شب در كوه ماندم؛ نه نان ، بگ  هنگامي كه من به كوه برآمدم تا لوحهاي سنگ يعني لوحهاي عهدي را كه خداوند با شما بست9

  .خوردم و نه آب نوشيدم
 و خداوند دو لوح سنگ مكتوب شدة به انگشت خدا را به من داد و بر آنها موافق تمامي سخناني كه خداوند در كوه از ميان آتش در روز اجتماع  به شما 10

  .گفته بود، نوشته شد
 چهل روز و چهل شب كه خداوند اين دو لوح يعني لوحهاي عهد را به من داد، و واقع شد بعد از انقضاي 11

برخاسته، از اينجا به زودي فرود شو زيرا قوم تو كه از مصر بيرون آوردي فاسد شده اند، و از طريقي كه ايشان را امر فرمودم به :  و خداوند مرا گفت12
  .دزودي انحراف ورزيده، بتي ريخته شده براي خود ساختن

  .اين قوم را ديدم و اينك قوم گردن كش هستند:  و خداوند مرا خطاب كرده، گفت13
 . مرا واگذار تا ايشان را هالك سازم و نام ايشان را از زير آسمان محو كنم و از تو قومي قوي تر و كثيرتر از ايشان بوجود آورم14
  .لوح عهد در دو دست من بود پس برگشته، از كوه فرود آمدم و كوه به آتش مي سوخت و دو 15
 و نگاه كرده، ديدم كه به يهوه خداي خود گناه ورزيده، گوساله اي ريخته شده براي خود ساخته و از طريقي كه خداوند به شما امر فرموده بود، به 16

  .زودي برگشته بوديد
   . پس دو لوح را گرفتم و آنها را از دو دست خود انداخته، در نظر شما شكستم17
 و مثل دفعة اول، چهل روز و چهل شب به حضور خداوند به روي در افتادم؛ نه نان خوردم و نه آب نوشيدم، به سبب همة گناهان شما كه كرده و كار 18

  .ناشايسته كه در نظر خداوند عمل نموده، خشم او را به هيجان آورديد
  . تا شما را هالك سازد، مي ترسيدم، و خداوند آن مرتبه نيز مرا اجابت نمود زيرا كه از غضب و حدت خشمي كه خداوند بر شما نموده بود19
  .   و خداوند بر هارون بسيار غضبناك شده بود تا او را هالك سازد، و براي هارون نيز در آن وقت دعا كردم20
آن را خرد كرده، نيكو ساييدم تا مثل غبار نرم شد، و غبارش را  و اما گناه شما يعني گوساله اي را كه ساخته بوديد، گرفتم و آن را به آتش سوزانيدم و 21

 . به نهري كه از كوه جاري بود، پاشيدم

  . و در تَبعيره و مسا و كبروت هتّاوه خشم خداوند را به هيجان آورديد22
اده ام تصرف نماييد، از قول يهوه خداي خود عاصي شديد و به  و وقتي كه خداوند شما را از قادش برنيع فرستاده، گفت برويد و در زميني كه به شما د23

  . او ايمان نياورده ، آواز او را نشنيديد
 . از روزي كه شما را شناخته ام به خداوند عصيان ورزيده ايد24
  . پس به حضور خداوند به روي در افتاده بودم، از اين جهت كه خداوند گفته بود كه شما را هالك سازد25
اي خداوند يهوه، قوم خود و ميراث خود را كه به عظمت خود فديه دادي و به دست قوي از مصر بيرون آوردي، «: ونزد خداوند استدعا نموده، گفتم 26

  .هالك مساز
  . بندگان خود ابراهيم و اسحاق و يعقوب را بياد آور، و بر سخت دلي اين قوم و شرارت و گناه ايشان نظر منما27
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اهل زميني كه ما را از آن بيرون آوردي، بگويند چونكه خداوند نتوانست ايشان را به زميني كه به ايشان وعده دغاده بود در آورد، و چونكه  مبادا 28
  .    هالك سازد ايشان را دشمن مي داشت، از اين جهت ايشان را بيرون آورد تا در بيابان

29ت عظيم خود و به بازوي افراشتة خويش بيرون آوردي ليكن ايشان قوم تو و ميراث تو هستند كه به قو. 
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  .دو لوح سنگ موافق اولين براي خود بتراش، و نزد من به كوه برآي، و تابوتي از چوب براي خود بساز:  و در آن وقت خداوند به من گفت1
  . را در تابوت بگذار و بر اين لوحها كلماتي را كه بر لوحهاي اولين كه شكستني بود، خواهم نوشت، و آنها2
  . پس تابوتي از چوب سنْط ساختم، و دو لوح سنگ موافق اولين تراشيدم، و آن دو لوح را در دست داشته، به كوه برآمدم3
  .آنها را به من داد و بر آن دو لوح موافق كتابت اولين، آن ده كلمه را كه خداوند در كوه از ميان آتش،  در روز اجتماع به شما گفته بود نوشت، و خداوند 4
 . پس برگشته، از كوه فرود آمدم، و لوحها را در تابوتي كه ساخته بودم گذاشتم، و در آنجا هست، چنانكه خداوند مرا امر فرموده بود5
  .يش به كهانت پرداختو پسرش العازار در جا.  و بني اسرائيل از بيروت بني يعقان به موسيره كوچ كردند، و در آنجا هارون مرد و در آنجا دفن شد6
  . و از آنجا به جد جوده كوچ كردند، و از جد جوده به يطبات كه زمين نهرهاي آب است7
 و در آن وقت خداوند سبط الوي را جدا كرد، تا تابوت عهد خداوند را بردارند، و به حضور خداوند ايستاده، او را خدمت نمايند، و به نام او بركت دهند، 8

  .           امروز استچنانكه تا 
 .  بنابراين الوي را درميان برادرانش نصيب و ميراثي نيست، خداوند ميراث وي است، چنانكه يهوه خدايت به وي گفته بود9

  . را هالك سازد و من در كوه مثل روزهاي اولين، چهل روز و چهل شب توقف نمودم، و در آن دفعه نيز خداوند مرا اجابت نمود، و خداوند نخواست تو10
برخيز و پيش روي اين قوم روانه شو تا به زميني كه براي پدران ايشان قسم خوردند كه به ايشان بدهم داخل شده، آن را به «:  وخداوند مرا گفت11

 .تصرف آوردند
مة طريقهايش سلوك نمايي، و او را دوست بداري و يهوه  پس اآلن اي اسرائيل، يهوه خدايت از تو چه مي خواهد، جز اينكه از يهوه خدايت بترسي و در ه12

  .خداي خود را به تمامي دل و به تمامي جان خود عبادت نمايي
  . و اوامر خداوند و فرايض او را كه من امروز تو را براي خيريتت امر مي فرمايم، نگاه داري13
  .و هر آنچه در آن است اينك فلك و فلك االفالك از آن يهوه خداي توست، و زمين 14
 ليكن خداوند به پدران تو رغبت داشته، ايشان را محبت مي نمود، و بعد از ايشان ذريت ايشان، يعني شما را از همة قومها برگزيد، چنانكه امروز شده 15

  . است
  . پس غلفة دلهاي خود را مختون سازيد، و ديگر گردن كشي منماييد16
  .      خداي خدايان و رب االرباب، و خداي عظيم و جبار و مهيب است، و طرفداري ندارد و رشوه نمي گيرد زيرا كه يهوه خداي شما17
  . يتيمان و بيوه زنان را دادرسي مي كند، و غريبان دوست داشته، خوراك و پوشاك به ايشان مي دهد18
  .  پس غريبان را دوست داريد، زيرا كه در زمين مصر غريب بوديد19
  . يهوه خداي خود بترس، و او را عبادت نما و به او ملصق شو و به نام او قسم بخور از20
  . او فخر توست و او خداي توست كه براي تو اين اعمال عظيم و مهيبي كه چشمانت ديده بجا آورده است21
 .ن آسمان كثير ساخته است پدران تو با هفتاد نفر به مصر فرود شدند و اآلن يهوه خدايت، تو را مثل ستارگا22
  

11 

  .  پس يهوه خداي خود را دوست بدار، و وديعت و فرايض و احكام و اوامر او را در همه وقت نگاه دار1
وي افراشتة  و امروز بدانيد، زيرا كه به پسران شما سخن نمي گويم كه ندانسته اند، و تأديب يهوه خداي شما را نديده اند، و نه عظمت و دست قوي و باز2

  او را،
   و آيات و اعمال او را كه درميان مصر، به فرعون، پادشاه مصر، و به تمامي زمين او بظهور آورد،3
 و آنچه را كه به لشكر مصريان، به اسبها و به ارابه هاي ايشان كرد، كه چگونه آب بحر قلزم را بر ايشان جاري ساخت، وقتي كه شما را تعاقب مي 4

  نه خداوند، ايشان را تا به امروز هالك ساخت، نمودند، و چگو
   و آنچه را كه براي شما در بيابان كرد تا شما به اينجا رسيديد،5
 و هر ذي   و آنچه را كه به داتان و آبيرام پسران الياَب بن رؤبين كرد، كه چگونه زمين دهان خود را گشوده، ايشان را و خاندان وخيمه هاي ايشان را،6

  .   همراه ايشان بود درميان تمامي اسرائيل بلعيدحيات را كه
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 . ليكن چشمان شما تمامي اعمال عظيمة خداوند را كه كرده بود، ديدند7
 پس جميع اوامري را كه من امروز براي شما امر مي فرمايم نگاه داريد، تا قوي شويد و داخل شده، زميني را كه براي گرفتن آن عبور مي كنيد، به 8

  .تصرف آوريد
 و تا در آن زميني كه خداوند براي پدران شما قَسم خورد كه آن را به ايشان و به ذريت ايشان بدهد، عمر دراز داشته باشيد، و زميني كه به شير وشهد 9

  .جاري است
را مي كاشتي و آن را مثل باغ بقُول  زيرا زميني كه تو براي گرفتن آن داخل مي شوي، مثل زمين مصر كه از آن بيرون آمدي نيست، كه در آن تخم خود 10

  .به پاي خود سيراب مي كردي
   ليكن زميني كه شما براي گرفتنش به آن عبور مي كنيد، زمين كوهها و دره هاست كه از بارش آسمان آب مي نوشد،  11
 .سال پيوسته بر آن است زميني است كه يهوه خدايت بر آن التفات دارد و چشمان يهوه خدايت از اول سال تا آخر 12
 و چنين خواهد شد كه اگر اوامري را كه من امروز براي شما امر مي فرمايم، بشنويد، و يهوه خداي خود را دوست بداريد، و او را به تمامي دل و به 13

  تمامي جان خود عبادت نماييد،
  . بخشيد، تا غلّة و شيره و روغن خود را جمع نمايي آنگاه باران زمين شما يعني باران اولين و آخرين را در موسمش خواهد14
  .  و در صحراي تو براي بهايمت علف خواهم داد تا بخوري و سير شوي15
  . با حذر باشيد مبادا دل شما فريفته شود و برگشته، خدايان ديگر را عبادت و سجده نماييد16
، و باران نبارد، و زمين محصول خود را ندهد و شما از زمين نيكويي كه خداوند به  و خشم خداوند بر شما افروخته شود، تا آسمان را مسدود سازد17

 .شما مي دهد، بزودي هالك شويد
  . پس اين سخنان مرا در دل و جان خود جا دهيد، و آنها را بر دستهاي خود براي عالمت ببنديد، و در ميان چشمان شما عصابه باشد18
  . دهيد، و حين نشستنت در مانة خود، و رفتنت به راه و وقت خوابيدن و برخاستنت از آنها گفتگو نماييد و آنها را به پسران خود تعليم19
   و آنها را بر با هوهاي در خانة خود و بر دروازه هاي خود بنويسيد،20
 .، كثير شود، مثل ايام افالك بر باالي زمين تا ايام شما و ايام پسران شما بر زميني كه خداوند براي پدران شما قَسم خورد كه به ايشان بدهد21
 زيرا اگر تمامي اين اوامر را كه من بجهت عمل نمودن به شما امر مي فرمايم، نيكو نگاه داريد، تا يهوه خداي خود را دوست داريد، و در تمامي طريقهاي 22

  او رفتار نموده، به او ملصق شويد
  .از حضور شما اخراج خواهد نمود، و شما امت هاي بزرگتر و قويتر از خود را تسخير خواهيد نمود آنگاه خداوند جميع اين امت ها را 23
  . هر جايي كه كف پاي شما بر آن گذارده شود، از آن شما خواهد بود، از بيابان و لبنان و از نهر، يعني نهر فرات تا درياي غربي، حدود شما خواهد بود24
شما نخواهد داشت، زيرا يهوه خداي شما ترس و خوف شما را بر تمامي زمين كه به آن قدم مي زنيد مستولي خواهد  و هيچكس ياراي مقاومت با 25

 . ساخت، چنانكه به شما گفته است

  . اينك من امروز بركت و لعنت پيش شما  مي گذارم26
  .يم، اطاعت نماييد اما بركت، اگر اوامر يهوه خداي خود را كه من امروز به شما امر مي فرما27
 و اما لعنت، اگر اوامر يهوه خداي خود را اطاعت ننموده، از طريقي كه من امروز به شما امر مي فرمايم برگرديد، و خدايان غير را كه نشناخته ايد، 28

  .پيروي نماييد
روي داخل سازد، آنگاه بركت را بر كوه جرزّيم و لعنت را بر كوه  و واقع خواهد شد كه چون يهوه، خدايت تو را به زميني كه به جهت گرفتنش به آن مي 29

  .ايبال خواهي گذاشت
 . آيا آنها به آن طرف اُردن نيستند پشت راه غروب آفتاب، در زمين كنعانياني كه در عربه ساكنند مقابل جِلْجال نزد بلوطهاي موره30
داخل شده، زميني را كه يهوه خدايت به تو مي بخشد به تصرف آوريد، و آن را خواهيد گرفت و در آن ساكن  زيرا كه شما از اُردن عبور مي كنيد تا 31

  . خواهيد شد
 . پس متوجه باشيد تا جميع اين فرايض و احكامي را كه من امروز پيش شما مي گذارم، به عمل آوريد32
  

12 

ه بر زمين زنده خواهيد ماند، مي بايد متوجه شده، به عمل آريد، در زميني كه يهوه خداي  اينهاست فرايض و احكامي كه شما در تمامي روزهايي ك1
 .پدرانت به تو داده است، تا در آن تصرف نمايي

خواه بر تلّها و  جميع اماكن امت هايي را كه در آنها خدايان خود را عبادت مي كنند و شما آنها را اخراج مي نماييد خراب نماييد، خواه بر كوههاي بلند 2
  .خواه زير هر درخت سبز
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 و اشيره هاي ايشان را به آتش بسوزانيد، و بتهاي تراشيده شدة خدايان ايشان را قطع نماييد،   مذبحهاي ايشان را بشكنيد و ستونهاي ايشان را خرد كنيد،3
  .و نامهاي ايشان را از آنجا محو سازيد

  . با يهوه خداي خود چنين عمل منماييد4
  . يعني مسكن او را بطلبد و به آنجا برويد  بلكه به مكاني كه يهوه خداي شما از جميع اسباط شما برگزيدند تا نام خود را در آنجا بگذارد،5
مه و گلة  و به آنجا قرباني هاي سوختني و ذبايح و عشرهاي خود، و هداياي افراشتنيِ دستهاي خويش، و نذرها و نوافل خود و نخست زاده هاي ر6

  .خويش را ببريد
 و درآنجا به حضور يهوه خداي خود بخوريد، و شما و اهل خانة شما در هر شغل دست خود كه يهوه خداي شما، شما را در آن بركت دهد، شادي 7

 . نماييد

  . موافق هرآنچه ما امروز در اينجا مي كنيم، يعني آنچه در نظر هركس پسند آيد، نكنيد8
  .هنوز به آرامگاه و نصيبي كه يهوه خداي شما، به شما مي دهد داخل نشده ايد زيرا كه 9
 خداي شما، براي شما تقسيم مي كند، ساكن شويد، و او شما را از جميع دشمنان شما از هر طرف   اما چون از اُردن عبور كرده، در زميني كه يهوه،10

  آرامي دهد تا در امنيت سوكنت نماييد،
نگاه به مكاني كه يهوه خداي شما برگزيدند تا نام خود را در آن ساكن سازد، به آنجا هرچه را كه من به شما امر فرمايم بياوريد، از قرباني هاي  آ11

  . سوختني و ذبايح و عشرهاي خود، و هداياي افراشتنيِ دستهاي خويش، و همة نذرهاي بهترين خود كه براي خداوند نذر نماييد
به حضور يهوه خداي خود شادي نماييد، شما با پسران و دختران و غالمان و كنيزان خود، و الوياني كه درون دروازه هاي شما باشند چونكه ايشان  و 12

 .را با حصّه اي و نصيبي نيست
   باحذر باش كه در هر جايي كه مي بيني قرباني هاي سوختني خود را نگذراني، 13
داوند در يكي از اسباط تو برگزينند در آنجا قرباني هاي سوختني خود را بگذراني، و در آنجا هرچه من به تو امر فرمايم، به عمل  بلكه در مكاني كه خ14

 .آوري
از  ليكن گوشت را برحسب تمامي آروزي دلت، موافق بركتي كه يهوه خدايت به تو دهد، در همة دروازه هايت ذبح كرده، بخور، اشخاص نجس و طاهر 15

  .آن بخورند چنانكه از غزال و آهو مي خورند
  . ولي خون را نخور، آن را مثل آب بر زمين بريز16
 و نه هيچ يك از نذرهاي خود را كه نذر مي كني و از نوافل خود   عشر غلّه و شيره و روغن و نخست زادة رمه و گلة خود را در دوازه هاي خود مخور،17

  .او هداياي افراشتني دست خود ر
 بلكه آنها را به حضور يهوه خدايت در مكاني كه يهوه خدايت برگزيند، بخور، تو پسرت و دخترت و غالمت و كنيزت و الوياني كه درون دروازه هاي تو 18

  .   و به هرچه دست خود را بر آن بگذاري به حضور يهوه خدايت شادي نما باشند،
 . روزهايي كه در زمين خود باشي، ترك ننمايي باحذر باش كه الويان را در تمامي19
 چون يهوه، خدايت، حدود تو را بطوري كه تو را وعده داده است، وسيع گرداند، و بگويي كه گوشت خواهم خورد، زيرا كه دل تو به گوشت خوردن 20

  .مايل است، پس موافق همة آرزوي دلت گوشت را بخور
برگزيند تا اسم خود را در آن بگذارد از تو دور باشد، آنگاه از رمه و گلة خود كه خداوند به تو دهد ذبح كن، چنانكه به تو  و اگر مكاني كه يهوه، خدايت، 21

  .    امرفرموده ام و از هرچه دلت بخواهد در دروازه هايت بخور
  . بخورند چنانكه غزال و آهو خورده شود، آنها را چنين بخور، شخص نجس و شخص طاهر از آن برابر 22
  .  ليكن هوشيار باشد كه خون را نخوري23
  . آن را مخور، بلكه مثل آب بر زمينش بريز24
  . آن را مخور تا براي تو و بعد از تو براي پسرانت نيكو باشد هنگامي كه آنچه در نظر خداوند راست است، بجا آوري25
  .مكاني كه خداوند برگزيند، برو ليكن موقوفات خود را كه داري و نذرهاي خود را برداشته، به 26
 . و گوشت و خوردن قرباني هاي سوختني خود را بر مذبح يهوه خدايت بگذران و خون ذبايح تو بر مذبح يهوه خدايت ريخته شود و گوشت را بخور27
اي پسرانت هنگامي كه آنچه در نظر يهوه، خدايت، نيكو  متوجه باش كه همة اين سخناني را كه من به تو امر مي فرمايم بشنوي تا براي تو و بعد از تو بر28

 .و راست است بجا آوري تا به ابد نيكو باشد
 وقتي كه يهوه، خدايت، امت هايي را كه به جهت گرفتن آنها به آنجا مي روي، از حضور تو منقطع سازد، و ايشان را اخراج نموده، در زمين ايشان ساكن 29

  .شوي
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 خدايان ايشان دريافت كرده،  باش، مبادا بعد از آنكه از حضور تو هالك شده باشند به دام گرفته شده، ايشان را پيروي نمايي و دربارة آنگاه باحذر 30
  .بگويي كه اين امت ها خدايان خود را چگونه عبادت كردند تا من نيز چنين كنم

مي كردند، حتي اينكه   خداوند مكروه است و از آن نفرت دارد، ايشان براي خدايان خود زيرا هرچه را كه نزد  با يهوه، خداي خود، چنين عمل منما،31
  . پسران و دختران خود را نيز براي خدايان خود به آتش مي سوزانيدند

 . هر آنچه من به شما امر مي فرمايم متوجه شويد، تا آن را به عمل آوريد، چيزي بر آن ميافزاييد و چيزي از آن كم نكنيد32
  

13 

   خواب از ميان شما برخيزد، و آيت يا معجزه اي براي شما ظاهر سازد، اگر درميان تو نبي اي يا بينندة 1
 سخنان آن نبي يا بينندة   و آن آيت يا معجره واقع شود كه از آن تو را خبر داده، گفت خدايان غير را كه نمي شناسي پيروي نماييم، و آنها را عبادت كنيم،2

  مشنو، زيراكه يهوه، خداي شما، شما را امتحان مي كند، تا بداند كه آيا يهوه، خداي خود را به تمامي دل و به تمامي جان خود محبت مي نماييد؟ خواب را 
  . به او ملحق شويد يهوه خداي خود را پيروي نماييد و از او بترسيد، و اوامر او را نگاه داريد، و قول او را بشنويد و او را عبادت نموده، 4
 و آن نبي يا بينندة خواب كشته شود، زيرا كه سخنان فتنه انگيز بر يهوه خداي شما كه شما را از زمين مصر بيرون آورد، و تو را از خانة بندگي فديه 5

پس به اينطور بدي را از ميان خود دور خواهي . داد، گفته است تا تو را از طريقي كه يهوه خدايت به تو امر فرمود تا با آن سلوك نمايي، منحرف سازد
 .كرد

 و اگر برادرت كه پسر مادرت باشد يا پسر يا دختر تو يا زن هم آغوش تو يا رفيقت كه مثل جان تو باشد، تو را در خفا اغوا كند، و گويد كه برويم و 6
  خدايان غير را كه تو و پدران تو نشناختيد عبادت نماييم،

   هايي كه به اطراف شما مي باشند، از اقصاي زمين تا اقصاي ديگر آن، از خدايان امت7
  . او را قبول مكن و او را گوش مده، و چشم تو بر وي رحم نكند و بر او شفقت منما و او را پنهان مكن8
  . البته او را به قتل رسان، دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست تمامي قوم9
  . نگسار نما تا بميرد، چونكه مي خواست تو را از يهوه، خدايت، كه تو را از زمين مصر از خانة بندگي بيرون آورد، منحرف سازد و او را به سنگ س10
 . و جميع اسرائيليان چون بشنوند، خواهند ترسيد و بار ديگر چنين امر زشت را درميان شما مرتكب نخواهند شد11
12ه خدايت به تو به جهت سكونت مي دهد خبر يابي، اگر دربارة يكي از شهرهايي كه يوه  
   كه بعضي پسران بلّيعال از ميان تو بيرون رفته، ساكنان شهر خود را منحرف ساخته، گفته اند برويم و خدايان غير را كه نشناخته ايد، عبادت نماييم،    13
  ، صحيح و يقين باشد كه اين رجاست درميان تو معمول شده است،و اينك اگر اين امر.  آنگاه تفحص و تجسس نموده، نيكو استفسار نما14
  . البته ساكنان آن شهر را به دم شمشير بكُش و آن را با هرچه در آن است و بهايمش را به دم شمشير هالك نما15
الكلّ بسوزان، و آن تا به ابد تلّي خواهد بود و  و همة غنيمت آن را در ميان كوچه اش جمع كن و شهر را با تمامي غنيمتش براي يهوه خدايت به آتش ب16

  .بار ديگر بنا نخواهد شد
 و از چيزهاي حرام شده چيزي به دستت نچسبد تا خداوند از شدت خشم خود برگشته، بر تو رحمت و رأفت بنمايد، و تو را بيفزايد بطوري كه براي 17

  پدرانت قَسم خورده بود، 
 خود را شنيده، و همة اوامرش را كه من امروز به تو امر مي فرمايم نگاه داشته، آنچه در نظر يهوه خدايت راست است، بعمل  هنگامي كه قول يهوه خداي18

 .آورده   باشي
  

14 

  . شما پسران يهوه خداي خود هستيد، پس براي مردگان، خويشتن را مجروح منماييد، و مابين چشمان خود را متراشيد1
يهوه، خدايت، قوم مقدس هستي، و خداوند تو را براي خود برگزيده است تا از جميع امت هايي كه بر روي زمين اند به جهت او قوم خاصّ  زيرا تو براي 2

 .باشي
  . هيچ چيز مكروه مخور3
  گاو و گوسفند و بز،:  اين است حيواناتي كه بخوريد4
  . ات و آهو و غزال و گور و بزكوهي و ريم و گاوِ دشتي و مه5
  .  و هر حيوان شكافته سم كه سم را به او حصّه شكافته دارد و نشخوار كند، آن را از بهايم بخوريد6
اينها براي شما . يعني شتر و خرگوش و ونك، زيرا كه نشخوار مي كنند اما شكافته سم نيستند:  ليكن از نشخواركنندگان و شكافتگان سم اينها را مخوريد7

  .نجس اند
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 .از گوشت آنها مخوريد و الش آنها را لمس مكنيد. ك زيرا شكافته سم است، ليكن نشخوار نمي كند، اين براي شما نجس است و خو8
  .هر چه پر و فلس دارد، آنها را بخوريد:  از همة آنچه در آب است اينها را بخوريد9
 . و هرچه پر و فلس ندارد مخوريد، براي شما نجس است10
  .اهر بخوريد و همة مرغان ط11
  عقاب و استخوان خوار و نسرِ بحر،:  و اين است آنهايي كه نخوريد12
  آن؛  و الشخور و شاهين و كركس به اجناس 13
   و هر غُراب به اجناس آن؛ 14
   و شترمرغ و جغد و مرغ دريايي و باز، به اجناس آن؛15
   و بوم و بوتيمار و قاز؛16
   و قائت و رخَم و غواص؛   17
  . لَقْلَق و گُلنك، به اجناس آن؛ و هدهد و شبپره و18
  . حشرات بالدار براي شما نجس اند؛ خورده نشوند  و همة19
 . اما از همة مرغان طاهر بخوريد20
و . ت، قوم مقدس هستي هيچ ميته مخوريد؛ به غريبي كه درون دروازه هاي تو باشد بده تا بخورد، يا به اجنبي بفروش، زيرا كه تو براي يهوه، خداي21

 .بزغاله را در شير مادرش مپز
  . عشر تمامي محصوالت مزرعة خود را كه سال به سال از زمين برآيد، البته بده22
 و به حضور يهوه خدايت در مكاني كه برگزيند تا نام خود را در آنجا ساكن سازد، عشر غله و شيره و روغن خود را و نخست زادگان رمه و گله 23

  .خويش را بخور، تا بياموزي كه از يهوه خدايت همه اوقات بترسي
 و اگر راه از برايت دور باشد كه آن را نمي تواني برد، و آن مكاني كه يهوه، خدايت، خواهد برگزيد تا نام خود را در آن بگذارد، وقتي كه يهوه، خدايت، 24

  تو را بركت دهد، از تو دور باشد، 
  .  به نقره بفروش و نقره را بدست خود گرفته، به مكاني كه يهوه خدايت برگزيند، برو پس آن را25
  . بده، و در آنجا بحضور يهوه  و نقره را براي هرچه دلت مي خواهد از گاو و گوسفند و شراب و مسكرات و هرچه دلت از تو بطلبد،26
 .ا چونكه او را با تو حصّه و نصيبي نيست و الوي اي را كه اندرون دروازه هايت باشد، ترك منم27
  . و در آخر هر سه سال تمام عشر محصول خود را در همان سال بيرون آورده، در اندرون دروازه هايت ذخيره نما28
 شوند، تا يهوه، خدايت، تو  و الوي چونكه با تو حصّه و نصيبي ندارد و غريب و يتيم و بيوه زني كه درون دروازه هايت باشند، بيايند و بخورند و سير29

 .را در همة اعمال دستت كه مي كني، بركت دهد
  

15 

  . و در آخر هر هفت سال، انفكاك نمايي1
هر طلبكاري قرضي را كه به همساية خود داده باشد منفك سازد، و از همسايه و برادر خود مطالبه نكند، چونكه انفكاك :  و قانون انفكاك اين باشد2

 .الن شده استخداوند اع
   از غريب مطالبه تواني كرد، اما هر آنچه از مال تو نزد برادرت باشد، دست تو آن را منفك سازد،3
   تا نزد تو هيچ فقير نباشد، زيرا كه خداوند تو را در زميني كه يهوه، خدايت، براي نصيب و ملك به تو مي دهد، البته بركت خواهد داد، 4
  . يت، را به دقت بشنوي تا متوجه شده، جميع اين اوامر را كه من امروز به تو امر  مي فرمايم بجا آوري اگر قول يهوه، خدا5
 زيرا كه يهوه، خدايت، تو را چنانكه گفته است بركت خواهد داد، و به امت هاي بسيار قرض خواهي داد، ليكن تو مديون نخواهي شد، و بر امت هاي بسيار 6

 . ايشان بر تو مسلط نخواهند    شدتسلط خواهي نمود، و
 اگر نزد تو در يكي از دروازه هايت، در زميني كه يهوه، خدايت، به تو مي بخشد، يكي از برادرانت فقير باشد، دل خود را سخت مساز، و دستت را بر 7

  .برادر فقير خود مبند
  .احتياج او به او قرض بده بلكه البته دست خود را بر او گشاده دار، و به قدر كفايت، موافق 8
 و چشم تو بر برادر فقير خود بد شده، چيزي به او   و باحذر باش مبادا در دل تو فكر زشت باشد، و بگويي سال هفتم يعني سال انفكاك نزديك است،9

  .ندهي و او از تو نزد خداوند فرياد برآورد، برايت گناه باشد
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ه نشود، زيراكه به عوض اين كار يهوه، خدايت، تو را در تمامي كارهايت و هرچه دست خود را بر آن دراز مي  البته به او بدهي و دلت از دادنش آزرد10
  .كني، بركت خواهد داد

تو  چونكه فقير از زمينت معدوم نخواهد شد، بنابراين من تو را امر فرموده، مي گويم البته دست خود را براي برادر مسكين و فقير خود كه در زمين 11
 .باشند،   گشاده دار

  .  اگر مرد يا زن عبراني از برادرانت به تو فروخته شود، و او تو را شش سال خدمت نمايد، پس در سال هفتم او را از نزد خود آزاد كرده، رها كن12
  . و چون او را از نزد خود آزاد كرده، رها مي كني، او را تُهي دست روانه مساز13
  .ن و چرخُشت خود البته زاد بده؛ به اندازه اي كه يهوه، خدايت، تو را بركت داده باشد به او بده او را از گله و خرم14
   و بياد آور كه تو در زمين مصر غالم بودي و يهوه، خدايت، تو را فديه داد، بنابراين من امروز اين را به تو امر مي فرمايم،15
  روم چونكه تو را و خاندان تو را دوست دارد و او را نزد تو خوش گذشته باشد، و اگر به تو گويد از نزد تو بيرون نمي 16
 . آنگاه درفشي گرفته، گوشش را با آن به در بدوزد تا تو را غالم ابدي باشد، و با كنيز خود نيز چنين عمل نما17
ابر اُجرت اجير، تو را شش سال خدمت كرده است، و يهوه خدايت در  و چون او را از نزد خود آزاد كرده، رها   مي كني، بنظرت بد نيايد، زيراكه دو بر18

 .هرچه مي كني تو را بركت خواهد داد
 همة نخست زادگان نرينه را كه از رمه و گلة تو زاييده شوند براي يهوه، خداي خود، تقديس نما، و با نخست زادة گاو خود كار مكن و نخست زادة گاو 19

  .ست زادة گوسفند خود را پشم مبرخود كار مكن و نخ
  . آنها را به حضور يهوه خداي خود در مكاني كه خداوند برگزيند، تو و اهل خانه ات سال به سال بخوريد20
  . ليكن اگر عيبي داشته باشد، مثالً لنگ يا كور يا هر عيب ديگر، آن را براي يهوه خدايت ذبح مكن21
  .يت بخور، شخص نجس و شخص طاهر، آن را برابر مثل غزال و آهو بخورند آن را در اندرون دروازه ها22
 .آن را مثل آب بر زمين بريز.  اما خونش را مخور23

 
16 

  .  ماه ابيب را نگاهدار و فصح را به جهت يهوه، خدايت، بجا آور، زيرا كه در ماه ابيب يهوه، خدايت، تو را از مصر در شب بيرون آورد1
  .را از رمه و گله براي يهوه، خدايت، ذبح كن، در مكاني كه خداوند برگزيند، تا نام خود را در آن ساكن سازد پس فصح 2
 با آن، خميرمايه مخور، هفت روز نان فطير يعني نان مشقّت را با آن بخور، زيرا كه به تعجيل از زمين مصر بيرون آمدي، تا روز خروج خود را از زمين 3

  .  روزهاي عمرت بياد آوريمصر در تماميِ
  . پس هفت روز هيچ خميرمايه در تماميِ حدودت ديده نشو؛ و از گوشتي كه در شام روز اول، ذبح مي كني چيزي تا صبح باقي نماند4
   فصح را در هر يكي از دروازه هايت كه يهوه خدايت به تو مي دهد، ذبح نتواني كرد،5
ت، برگزيند تا نام خود را در آن ساكن سازد، در آنجا فصح را در شام، وقت غروب آفتاب، هنگام بيرون آمدنت از مصر ذبح  بلكه در مكاني كه يهوه، خداي6

  .كن
  .   و آن را در مكاني كه يهوه، خدايت، برگزيند بپز و بخور و بامدادان برخاسته، به خيمه هايت برو7
 .دس براي يهوه خدايت باشد؛ در آن هيچ كار مكن شش روز نان فطير بخور، و در روز هفتم، جشن مق8
  .از ابتداي نهادن داس در زرع خود، شمردن هفت هفته را شروع كن.  هفت هفته براي خود بشمار9
  . و عيد هفته ها را با هدية نوافل دست خود نگاه دار و آن را به اندازة بركتي كه يهوه خدايت به تو دهد، بده10
11ه، خدايت، شادي نما تو و پسرت و دخترت و غالمت و كنيزت و الوي كه درون دروازه هايت باشد و غريب و يتيم و بيوه زني كه  و به حضور يوه

  .درميان تو باشند، در مكاني كه يهوه خدايت برگزيند تا نام خود را در آن ساكن گرداند
 .ايض را بجا آور و بياد آور كه در مصر غالم بودي، پس متوجه شده، اين فر12
  . عيد خيمه ها را بعد از جمع كردن حاصل از خرمن، و چرخشت خود هفت روز نگاه دار13
  . و در عيد خود شادي نما، تو و پسرت و دخترت و غالمت و كنيزت و الوي و غريب و يتيم و بيوه زني كه درون دروازه هايت باشند14
 يهوه خدايت عيد نگاه دار، زيرا كه يهوه خدايت تو را در همة محصولت و در تمامي اعمال دستت بركت  هفت روز در مكاني كه خداوند برگزيند، براي15

 .خواهد داد، و بسيار شادمان خواهيد بود
عيد خيمه ها، و به  سه مرتبه در سال جميع ذكورانت به حضور يهوه خدايت درمكاني كه او برگزيند حاضر شوند، يعني در عيد فطير و عيد هفته ها و 16

  .  حضور خداوند تهي دست حاضر نشوند
 . هركس به قدر قوة خود به اندازة بركتي كه يهوه، خدايت، به تو عطا فرمايد، بدهد17

152



  . دل، داوري نمايند داوران وسروران در جميع دروازه هايي كه يهوه، خدايت، به تو مي دهد برحسب اسباط خود برايت تعيين نما، تا قوم را به حكم ع18
  . داوري را منحرف مساز و طرفداري منما و رشوه مگير، زيراكه رشوه چشمان حكما را كور مي سازد و سخنان عادالن را كج مي نمايد19
 . انصاف كامل را پيروي نما تا زنده ماني و زميني را كه يهوه خدايت به تو مي دهد، مالك شوي20
  . رخت نزد مذبح يهوه، خدايت، كه براي خود خواهي ساخت غرس منما اشيره هاي از هيچ نوع د21
 . و ستوني براي خود نصب مكن زيرا يهوه خدايت آن را مكروه مي دارد22
  

17 

 . گاو يا گوسفندي كه درآن عيب يا هيچ چيزبد باشد، براي يهوه خداي خود منما، چونكه آن، نزد يهوه خدايت مكروه است1
 اگر درميان تو، در يكي از دروازه هايت كه يهوه خدايت به تو مي دهد، مرد يا زني پيدا شود كه در نظر يهوه، خدايت، كار ناشايسته نموده، از عهد او 2

  تجاوز كند،
  رموده ام، و رفته خدايان غير را عبادت كرده، سجده نمايد، خواه آفتاب يا ماه يا هريك از جنود آسمان كه من امر نف3
  . و از آن اطالع يافته، بشنوي، پس نيكو تفحص كن، و اينك اگر راست و يقين باشد كه اين رجاست در اسرائيل واقع شده است4
  . آنگاه آن مرد يا زن را كه اين كار بد را در دروازه هايت كرده است، بيرون آور، و آن مرد يا زن را با سنگها سنگسار كن تا بميرند5
  .هي دو يا سه شاهد، آن شخصي كه مستوجب مرگ است كشته شود، از گواهي يك نفر كشته نشود از گوا6
 . اوالً دست شاهدان بجهت كشتنش براو افراشته شود، و بعد از آن، دست تمامي قوم، پس بدي را از ميان خود دور كرده اي7
 و خون، و درميان دعوي و دعوي، و درميان ضرب و ضرب، از مرافعه هايي  اگر درميان تو امري كه حكم بر آن مشكل شود بظهور آيد، درميان خون8

  .كه در دروازه هايت واقع شود، آنگاه برخاسته، به مكاني كه يهوه، خدايت، برگزيند، برو
  .  ساخت و نزد الويان كهنه و نزد داوري كه در آن روزها باشد رفته، مسألت نما و ايشان تو را از فتواي قضا مخبر خواهند9
  .    و برحسب فتوايي كه ايشان از مكاني كه خداوند برگزيند، براي تو بيان مي كنند، عمل نما و هوشيار باش تا موافق هر آنچه به تو تعليم دهند، عمل نمايي10
 بيان مي كنند به طرف راست و چپ تجاوز  موافق مضمون شريعتي كه به تو تعليم دهند، و مطابق حكمي كه به تو گويند، عمل نما، از فتوايي كه براي تو11

  . مكن
 و شخصي كه از روز تكبر رفتار نمايد، و كاهني را كه به حضور يهوه، خدايت، به جهت خدمت در آنجا مي ايستد يادآور را گوش نگيرد، آن شخص 12

  . پس بدي را از ميان اسرائيل دور كرده اي. كشته شود
 . خواهند ترسيد و بار ديگر از روي تكبر رفتار نخواهند نمود ند، و تمامي قوم چون اين را بشنو13
 چون به زميني كه يهوه، خدايت، به تو مي دهد، داخل شوي و در آن تصرف نموده، ساكن شوي و بگويي مثل جميع امت هايي كه به اطراف منند 14

  پادشاهي بر خود نصب نمايم،
يكي از برادرانت را بر خود پادشاه بساز، و مردي بيگانه اي را كه از برادرانت نباشد، نمي . گزيند بر خود نصب نما البته پادشاهي را كه يهوه خدايت بر15

  .تواني برخود مسلط نمايي
ست بار ديگر به  ليكن او براي خود اسبهاي بسيار نگيرد، و قوم را به مصر پس نفرستد، تا اسبهاي بسيار براي خود بگيرد، چونكه خداوند به شما گفته ا16

  .آن راه برنگرديد
  . و براي خود زنان بسيار نگيرد، مبادا دلش منحرف شود، و نقره و طال براي خود بسيار زياده نيندوزد17
  .  و چون بر تخت مملكت خود بنشيند، نسخة اين شريعت را از آنچه از آن، نزد الويان كهنه است براي خود در طوماري بنويسد18
و باشد و همة روزهاي عمرش آن را بخواند، تا بياموزد كه از يهوه خداي خود بترسد، و همة كلمات اين شريعت و اين فرايض را نگاه داشته،  و آن نزد ا19

  .بعمل آورد
 درميان اسرائيل روزهاي  تا آنكه او و پسرانش در مملكت او  مبادا دل او بر برادرانش افراشته شود، و از اين اوامر به طرف چپ يا راست منحرف شود،20

 .طويل داشته باشند
  

18 

  .  هداياي آتشين خداوند و نصيب او را بخورند.  الويان كهنه و تمامي سبط الوي را حصّه و نصيبي با اسرائيل نباشد1
 .خداوند نصيب ايشان است، چنانكه به ايشان گفته است.  پس ايشان درميان برادران خود نصيب نخواهند داشت2
  .ق كاهنان از قوم، يعني از آناني كه قرباني، خواه از گاو و خواه از گوسفند مي گذرانند، اين است كه دوش و دو بناگوش و شكمبه را به كاهن بدهند و ح3
   و نوبر غله و شيره و روغن خود و اولْ چين پشم گوسفند خود را به او بده،4
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 .زيده است، تا او و پسرانش هميشه بايستند و بنام خداوند خدمت نمايند زيرا كه يهوه، خدايت، او را از همة اسباطت برگ5
 واگر احدي از الويان از يكي از دروازه هايت از هرجايي در اسرائيل كه در آنجا ساكن باشد آمده، به تمامي آرزوي دل خود به مكاني كه خداوند 6

  برگزيند، برسد،
  .         ادرانش از الوياني كه در آنجا به حضور خداوند مي ايستند، خدمت نمايد پس به نام يهوه، خداي خود، مثل ساير بر7
 . حصّه هاي برابر بخورند، سواي آنچه از ارثيت خود بفروشد8
  . چون به زميني كه يهوه، خدايت، به تو مي دهد داخل شوي، ياد مگير كه موافق رجاسات آن امت ها عمل نمايي9
  فت نشود كه پسر يا دختر خود را از آتش بگذرانند، و نه فالگير و نه غيب گو و نه افسونگر و نه جادوگر، و درميان تو كسي يا10
  . و نه ساحر و نه سؤال كنندة از اجنّه و نه رمال و نه كسي كه از مردگان مشورت مي كند11
  . يهوه، خدايت، آنها را از حضور تو اخراج مي كند زيرا هر كه اين كارها را كند، نزد خداوند مكروه است و به سبب اين رجاسات،12
  . نزد يهوه، خدايت، كامل باش13
 . زيرا اين امت هايي كه تو آنها را بيرون مي كني به غيب گويان و فالگيران گوش مي گيرند، و اما يهوه، خدايت، تو را نمي گذارد كه چنين بكني14
  .ان تو از برادرانت، مثل من براي تو مبعوث خواهد گردانيد، او را بشنويد يهوه، خدايت، نبي اي را از مي15
 و اين آتش عظيم را ديگر نبينم،  آواز يهوه خداي خود را ديگر نشوم،:  موافق هرآنچه در حوريب در روز اجتماع از يهوه خداي خود مسألت نموده، گفت16

  .مبادا بميرم
  .تند نيكو گفتندآنچه گف:  و خداوند به من گفت17
 نبي اي را براي ايشان از ميان برادران ايشان مثل تو مبعوث خواهم كرد، و كالم خود را به دهانش خواهم گذاشت و هرآنچه به او امر فرمايم به ايشان 18

  .خواهم گفت
  . و هركسي كه سخنان مرا كه او به اسم من گويد نشنود، من از او مطالبه خواهم كرد19
  .نبي اي كه جسارت نموده، به اسم من سخن گويد كه به گفتنش امر نفرمودم، يا به اسم خدايان غير سخن گويد، آن نبي البته كشته شود و اما 20
  .سخني را كه خداوند نگفته است، چگونه تشخيص نمايم:  و اگر در دل خود گويي21
 و به انجام نرسد، اين امري است كه خداوند نگفته است، بلكه آن نبي آن را از روي  هنگامي كه نبي به اسم خداوند سخن گويد، اگر آن چيز واقع نشود22

 .پس از او نترس. تكبر گفته است
 

19 

 وقتي كه يهوه خدايت اين امت ها را كه يهوه، خدايت، زمين ايشان را به تو مي دهد منقطع سازد، و تو وارث ايشان شده، در شهرها و خانه هاي ايشان 1
  كن شوي، سا

  . پس سه شهر را براي خود درميان زميني كه يهوه، خدايت، به جهت ملكيت به تو مي دهد، جدا كن2
 . شاهراه را براي خود درست كن، و حدود زمين خود را كه يهوه خدايت براي تو تقسيم مي كند، سه قسمت كن، تا هر قاتلي در آنجا فرار كند3
  . هر كه همساية خود را نادانسته بكشد، و قبل از آن از او بغض نداشت: ه آنجا فرار كرده، زنده ماند و اين است حكم قاتلي كه ب4
 مثل كسي كه با همساية خود براي بريدن درخت به جنگل برود، و دستش براي قطع نمودن درخت تبر را بلند كند، و آهن از دسته بيرون رفته، به 5

  .يكي از شهرها فرار كرده، زنده ماندهمسايه اش بخورد تا بميرد، پس به 
 مبادا ولّيِ خون وقتي كه دلش گرم است قاتل را تعاقب كند، و به سبب مسافت راه به وي رسيده، او را بكشد، و او مستوجب موت نباشد، چونكه او را 6

  .پيشتر بغض نداشت
 . از اين جهت من تو را امر فرموده، گفتم براي خود سه شهر جدا كن7
گر يهوه، خدايت، حدود تو را بطوري كه به پدرانت قسم خورده است وسيع گرداند، و تمامي زمين را به تو عطا فرمايد، كه به دادن آن به پدرانت وعده  و ا8

  داده است،
ته، به طريقهاي او دائماً سلوك نمايي، آوري كه يهوه خداي خود را دوست داش  و اگر تمامي اين اوامر را كه من امروز به تو مي فرمايم نگاه داشته، بجا9

  .آنگاه سه شهر ديگر بر اين سه براي خود مزيد كن
 . تا خون بي گناه در زميني كه يهوه خدايت براي ملكيت به تو مي دهد، ريخته نشود، و خون بر گردن تو نباشد10
  خاسته، او را ضرب مهلك بزند كه بميرد، و به يكي از اين شهرها فرار كند، ليكن اگر كسي همسايه خود را بغض داشته، در كمين او باشد و بر او بر11
  . تا كشته شود  آنگاه مشايخ شهرش فرستاده، او را از آنجا بگيرند، و او را به دست ولّيِ خون تسليم كنند،12
 . چشم تو بر او ترحم نكند، تا خون بي گناهي را از اسرائيل دور كني، و براي تو نيكو باشد13
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 . حد همساية خود را كه پيشينيان گذاشته اند، در ملك تو كه به دست تو خواهد آمد، در زميني كه يهوه خدايت براي تصرفش به تو مي دهد، منتقل مساز14
  . هد هر امري  ثابت شود يك شاهد بر كسي برنخيزد، به هر تقصير و هر گناه از جميع گناهاني كه كرده است، به گواهي دو شاهد يا به گواهي سه شا15
   اگر شاهد كاذبي برخاسته، به معصيتش شهادت دهد، 16
  . آنگاه هر دو شخصي كه منازعه درميان ايشان است، به حضور خداوند و به حضور كاهنان و داوراني كه در آن زمان باشند، حاضر شوند17
  و بر برادر خود شهادت دروغ داده باشد، و داوران، نيكو تفحص نمايند، و اينك اگر شاهد، شاهد كاذب است 18
  . پس به طوري كه او خواست با برادر خود عمل نمايد، با او همان طور رفتار نمايند، تا بدي را از ميان خود دور نمايي19
  . و چون بقيه مردمان بشنوند، خواهند ترسيد، و بعد از آن مثل اين كار زشت درميان شما نخواهند كرد20
 .ترحم نكند، جان به عوض جان، و چشم به عوض چشم، و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و چشم تو 21
  

20 

 از ايشان مترس زيرا يهوه خدايت كه تو را از زمين مصر   چون براي مقاتله با دشمن خود بيرون روي، و اسبها و ارابه ها و قومي را زياده از خودبيني،1
  .ت، با توستبرآورده اس

  . و چون به جنگ نزديك شويد، آنگاه كاهن پيش آمده، قوم را مخاطب سازد2
شما امروز براي مقاتلة با دشمنان خود پيش مي رويد، دل شما ضعيف نشود، و از ايشان ترسان و لرزان و ! اي اسرائيل بشنويد:  و ايشان را گويد3

  .هراسان مباشيد
  .ما مي رود، با براي شما با دشمنان شما جنگ كرده شما را نجات دهد زيرا يهوه، خداي شما، با ش4
 مبادا در جنگ   او روانه شده، به خانة خود برگردد، كيست كه خانة نو بنا كرده، آن را تخصيص نكرده است،:  و سروران، قوم را خطاب كرده، گويند5

  .بميرد و ديگري آن را تخصيص نمايد
  .نموده، آن را حالل نكرده است، او روانه شده، به خانة خود برگردد، مبادا درجنگ بميرد، وديگري آن را حالل كند و كيست كه تاكستاني غرس 6
  . به خانة خود برگردد، مبادا در جنگ بميرد و ديگري او را به نكاح درآورد  و كيست كه دختري نامزد كرده، به نكاح درنياورده است، او روانه شده،7
  .كيست كه ترسان و ضعيف دل است؛ او روانه شده، به خانه اش برگردد، مبادا دل برادرانش مثل او گداخته شود:  قوم را خطاب كرده و سروران نيز8
 . بر سر قوم، سرداران لشكر مقرر سازند  و چون سروران از تكلم نمودن به قوم فارغ شوند،9
  . ي صلح ندا بكن چون به شهري نزديك آيي تا به آن جنگ نمايي، آن را برا10
  .  و اگر تو را جواب صلح بدهد، و دروازه ها را براي تو بگشايد، آنگاه تمامي قوم كه در آن يافت شوند، به تو جزيه دهند و تو را خدمت نمايند11
  .  و اگر با تو صلح نكرده، با توجنگ نمايند، پس آن را محاصره كن12
  .بسپارد، جميع ذكورانش را به دم شمشير بكش و چون يهوه، خدايت، آن را به دست تو 13
 ليكن زنان و اطفال و بهايم و آنچه در شهر باشد، يعني تمامي غنيمتش را براي خود به تاراج  ببر، و غنايم دشمنان خود را كه يهوه خدايت به تو دهد، 14

  .بخور
  .اشند، چنين رفتار نما به همة شهرهايي كه از تو بسيار دورند كه از شهرهاي اين امت ها نب15
  .مي دهد، هيچ ذي نفس را زنده مگذار  اما از شهرهاي اين امت هايي كه يهوه، خدايت، تو را به ملكيت16
  . هالك ساز بلكه ايشان را، يعني حتيان و اموريان و كنعانيان و فَرِزّيان و حويان و يبوسيان را، چنانكه يهوه، خدايت، تو را امر فرموده است، بالكل17
 .و به يهوه، خداي خود، گناه كنيد.  تا شما را تعليم ندهند كه موافق همة رجاساتي كه ايشان با خدايان خود عمل مي نمودند، عمل نمايند18
ونكه از آنها مي چ.  چون براي گرفتن شهري با آن جنگ كني، و آن را روزهاي بسيار محاصره نمايي، تبر بر درختهايش مزن و آنها را تلف مساز19

  خوري پس آنها را قطع منما، زيرا آيا درخت صحرا انسان است تا آن را محاصره نمايي؟
 و اما درختي كه مي داني درختي نيست كه از آن خورده شود آن را تلف ساخته، قطع نما و سنگري بر شهري كه با تو جنگ مي كند، بنا كن تا منهدم 20

 .شود
  

21 

1فش به تو مي دهد، مقتولي در صحرا افتاده، پيدا شود و معلوم نشود كه قاتل او كيست، اگر در زمين كه يه، خدايت، براي تصروه  
  . آنگاه مشايخ و داوران تو بيرون آمده، مسافت شهرهايي را كه در اطراف مقتول است، بپيمايند2
  . ه با آن خيش نزده، و يوغ به آن نبسته اند، بگيرند و اما شهري كه نزديكتر به مقتول است، مشايخ آن شهر گوسالة رمه را ك3
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 و مشايخ آن شهر آن گوساله را در وادي اي كه آب در آن هميشه جاري باشد و در آن خيش نزده، و شخم نكرده باشند، فرود آورند، و آنجا در وادي، 4
  .گردن گوساله را بشكنند

يت ايشان را برگزيده است تا او را خدمت نمايند، و بنام خداوند بركت دهند، و برحسب قول ايشان هر  و بني الوي كهنه نزديك بيايند، چونكه يهوه خدا5
  .منازعه و هر آزاري فيصل پذيرد

  . و جميع مشايخ آن شهري كه نزديكتر به مقتول است، دستهاي خود را بر گوساله اي كه گردنش در وادي شكسته شده است، بشويند6
  .دستهاي ما اين خون را نريخته، و چشمان ما نديده است: ند و جواب داده، بگوي7
  .پس خون براي ايشان عفو خواهد شد.  اي خداوند قوم خود اسرائيل را كه فديه داده اي بيامرز، و مگذاركه خون بي گناه درميان قوم تو اسرائيل بماند8
 . ر خداوند راست است به عمل آورده اي پس خون بي گناه را از ميان خود رفع كرده اي هنگامي كه آنچه درنظ9

   و يهوه خدايت ايشان را به دستت تسليم نمايد و ايشان را اسير كني،  چون بيرون روي تا با دشمنان خود جنگ كني،10
   و درميان اسيران زن خوب صورتي ديده، عاشق او بشوي و بخواهي او را به زني خود بگيري،11
  .ر و او سر خود را بتراشد و ناخن خود را بگيرد پس او را به خانة خود بب12
 و بعد از آن به او درآمده، شوهر او بشو و او زن تو   و رخت اسيري خود را بيرون كرده، در خانة تو بماند، و براي پدر و مادرخود يك ماه ماتم گيرد،13

  .خواهد شد
 . را به نقره هرگز مفروش و به او سختي مكن چونكه او را ذليل كرده اي، ليكن او  و اگر از وي راضي نباشي، او را بخواهش دلش رها كن14
   واگر مردي را دو زن باشد، يكي محبوبه و يكي مكروهه، و محبوبه و مكروهه هر دو برايش پسران بزايند، و پسر مكروهه نخست زاده باشد،15
  .ند پسر محبوبه را بر پسر مكروهه كه نخست زاده است، حق نخست زادگي دهد پس در روزي كه اموال خود را به پسران خويش تقسيم نمايد، نمي توا16
 بلكه حصّه اي مضاعف از جميع اموال خود را به پسر مكروه داده، او را نخستزادة خويش اقرار نمايد، زيرا كه او ابتداي قوت اوست و حق نخست 17

 .زادگي از آن او مي باشد
  نگيز باشد، كه سخن پدر و سخن مادر خود را گوش ندهد، و هرچند او را تأديب نمايند ايشان را نشنود، اگر كسي را پسري سركش و فتنه ا18
  . پدر و مادرش او را گرفته، نزد مشايخ شهرش به دروازة محله اش بياورند19
  .اراستاين پسر ما سركش و فتنه انگيز است، سخن ما را نمي شنود و مسرف و ميگس«:  و به مشايخ شهرش گويند20
  . پس بدي را از ميان خود دور كرده اي و تمامي اسرائيل چون بشنوند، خواهند ترسيد  پس جميع اهل شهرش او را به سنگ سنگسار كنند تا بميرد،21
   و اگر كسي گناهي را كه مستلزم موت است، كرده باشد و كشته شود، و او را به دار كشيده باشي،22
او را البته در همان روز دفن كند، زيرا آنكه بردارآويخته شود ملعون خدا است تا زميني را كه يهوه، خدايت، تو را به ملكيت .  بدنش در شب بردار نماند23

 .مي دهد، تجس نسازي
  

22 

  .آن را البته نزد برادر خود برگردان.  اگر گاو يا گوسفند برادر خود را گمشده بيني، از او رو مگردان1
  . آن را به خانة خود بياور و نزد تو بماند، تا برادرت آن را طلب نمايد، آنگاه آن را به او رد نما ديك تو نباشد و يا او را نشناسي، و اگر برادرت نز2
 . رو گرداني و به االغ او چنين كن و به لباسش چنين عمل نما و به هر چيز گمشدة برادرت كه از او گم شود و يافته باشي چنين عمل نما، نمي تواني از او3
 . اگر االغ يا گاو برادرت را در راه افتاده بيني، از آن رو مگردان، البته آن را با او برخيزان4
 . متاع مرد بر زن نباشد، و مرد لباس زن را نپوشد، زيرا هر كه اين را كند مكروه يهوه خداي توست5
رخت يا بر زمين، و در آنچه بچه ها يا تخمها باشد، و مادر بر بچه ها يا تخمها نشسته، مادر را با  اگر اتفاقاً آشيانة مرغي در راه به نظر تو آيد، خواه بر د6

  .بچه ها مگير
 . مادر را البته رها كن و بچه ها را براي خود بگير، تا براي تو نيكو شود و عمر دراز كني7
 .ن بيفتد و خون بر خانة خود بياوري چون خانة نو بنا كني، بر پشت بام خود ديواري بساز، مبادا كسي از آ8
 . در تاكستان خود دو قسم تخم مكار، مبادا تمامي آن، يعني هم تخمي كه كاشته اي و هم محصول تاكستان، وقف شود9
  . گاو و االغ را با هم جفت كرده، شيار منما10
  .   پارچه مختلط از پشم و كتان با هم مپوش11
 .  را به آن مي پوشاني، رشته ها بساز رخت خود كه خود  بر چهار گوشة12

   اگر كسي براي خود زني گيرد و چون بدو درآيد، او را مكروه دارد،13
   و اسباب حرف بدو نسبت داده، از او اسم بد شهرت دهد و گويد اين زن را گرفتم و چون به او نزديكي نمودم، او را باكره نيافتم، 14

156



  . بكارت دختر را برداشته، نزد مشايخ شهر نزد دروازه بياورند آنگاه پدر و مادر آن دختر عالمت 15
  دختر خود را به اين مرد به زني داده ام، و از او كراهت دارد،«:  و پدر دختر به مشايخ بگويد16
  . پيش مشايخ شهر بگسترانندپس جامه را» . و عالمت بكارت دختر من اين است  و اينك اسباب حرف بدو نسبت داده، مي گويد دختر را باكره نيافتم،17
  . پس مشايخ آن شهر آن مرد را گرفته، تنبيه كنند18
و او زن وي خواهد بود و تمامي عمرش نمي .  و او را صد مثقال نقره جريمه نموده، به پدر دختر بدهند چونكه بر باكرة اسرائيل بدنامي آورده است19

 .تواند او را رها كند
  اشد، و عالمت بكارت آن دختر پيدا نشود، ليكن اگر اين سخن راست ب20
 آنگاه دختر را نزد در خانة پدرش بيرون آورند، و اهل شهرش او را با سنگ سنگسار نمايند تا بميرد، چونكه در خانة پدر خود زنا كرده، در اسرائيل 21

 .پس بدي از ميان خود دور كرده اي. قباحتي نموده است
پس بدي را از بني . شوهرداري همبستر شده باشد، پس هردو يعني مردي كه با زن خوابيده است و زن، كشته شوند اگر مردي يافت شود كه با زن 22

 .اسرائيل دور كرده اي
   اگر دختر باكره اي به مردي نامزد شود و ديگري او را در شهر يافته، با او همبستر شود،  23
ايشان را با سنگها سنگسار كنند تا بميرند، اما دختر را چون در شهر بود و فرياد نكرد، و مرد را  پس هردوي ايشان را نزد دروازة شهر بيرون آورده، 24

 .چونكه زن همساية خود را ذليل ساخت، پس بدي را از ميان خود دور كرده اي
  .ه با او خوابيد، تنها كشته شود اما اگر آن مرد دختري نامزد را در صحرا يابد و آن مرد به او زور آورده، با او خوابد، پس آن مرد ك25
   و اما با دختر هيچ مكن زيرا بر دختر، گناه مستلزم موت نيست، بلكه اين آن است كه كسي بر همساية خود برخاسته، او را بكشد،26
 . چونكه او را در صحرا يافت و دختر نامزد فرياد برآورد و برايش رهاننده اي نبود27
  ي را كه نامزد نباشد بيابد و او را گرفته، با او همبستر شود و گرفتار شوند، و اگر مردي دختر باكره ا28
 چونكه او را ذليل ساخته است و در تمامي عمرش نمي   آنكه آن مرد كه با او خوابيده است پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بدهد و آن دختر زن او باشد،29

 .تواند او را رها كند
 .ا نگيرد و دامن پدر خود را منكشف نسازد هيچ كس زن پدر خود ر30
  

23 

 . شخصي كه كوبيده بيضه و آلت بريده باشد، داخل جماعت خداوند نشود1
  . حرام زاده اي داخل جماعت خداوند نشود، حتي تا پشت دهم احدي از او داخل جماعت خداوند نشود2
  .دي از ايشان هرگز داخل جماعت خداوند نشودحتي تا پشت دهم، اح.  عموني و موآبي داخل جماعت خداوند نشوند3
 زيرا وقتي كه شما از مصر بيرون آمديد، شما را در راه به نان و آب استقبال نكردند، و از اين جهت كه بلْعام بن بعور را از فتورِ ارام نهرين اجير كردند 4

  .تا تو را لعنت كند
5ه خدايت نخواست بلعام را بشنود، پس يوهه خدايت لعنت را به جهت تو، به بركت تبديل نمود، ليكن يوه خدايت تو را دوست مي داشت هوهچونكه ي  .  
 . ابداً در تمامي عمرت جوياي خيريت و سعادت ايشان مباش6
  . ادومي را دشمن مدار چونكه برادر توست، و مصري را دشمن مدار چونكه در زمين وي غريب بودي7
 .اييده شوند، در پشت سوم داخل جماعت خداوند شوند اوالدي كه از ايشان ز8
 . چون در اردو به مقابلة دشمنانت بيرون روي، خويشتن را از هر چيز بد نگاه دار9
  .  اگر درميان شما كسي باشد كه از احتالم شب نجس شود، از اردو بيرون رود و داخل اردو نشود10
  .تاب غروب كند، داخل اردو شود چون شب نزديك شود، با آب غسل كند، و چون آف11
  . و تو را مكاني بيرون از اردو باشد تا بدانجا بيرون روي12
  . خود را از آن بپوشان  و درميان اسباب تو ميخي باشد، و چون بيرون مي نشيني با آن بكَن و برگشته، فضلة13
ه، دشمنانت را به تو تسليم نمايد، پس اردوي تو مقدس باشد، مبادا چيز پليد را  زيرا كه يهوه خدايت در ميان اردوي تو مي خرامد تا تو را رهايي داد14

 .درميان تو ديده، از تو رو گرداند
  . غالمي را كه از آقاي خود نزد تو بگريزد، به آقايش مسپار15
 . بر او جفا منما با تو درميان تو در مكاني كه برگزيند در يكي از شهرهاي تو كه به نظرش پسند آيد، ساكن شود، و16
  . از دختران اسرائيل فاحشه اي نباشد و از پسران اسرائيل لواطي نباشد17
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 . اجرت فاحشه و قيمت سگ را براي هيچ نذري به خانة يهوه خدايت مياور، زيرا كه اين هر دو نزد يهوه خدايت مكروه است18
  . سود آذوقه و نه به سود هرچيزي كه به سود داده مي شود برادر خود را به سود قرض مده نه به سود نقره و نه به 19
 غريب را مي تواني به سود قرض بدهي، اما برادر خود را به سود قرض مده تا يهوه خدايت در زميني كه براي تصرفش داخل آن مي شوي، تو را به 20

 .هرچه دستت را بر آن دراز مي كني، بركت دهد
  . ايت مي كني در وفاي آن تأخير منما، زيرا كه يهوه خدايت البته آن را از تو مطالبه خواهد نمود، و براي تو گناه خواهد بود چون نذري براي يهوه خد21
  . اما اگر از نذر كردن ابا نمايي، تو را گناه نخواهد بود22
23وهه خدايت از ارادة خود نذر كرده اي و به زبان خود گفته اي آنچه را كه از دهانت بيرون آيد، هوشيار باش كه بجا آوري، موافق آنچه براي ي. 
 . اما در ظرف خود هيچ مگذار  خود درآيي، از انگور، هرچه مي خواهي به سيري بخور،  چون به تاكستان همساية24
 . خود مگذار  چون به كشتزار همساية خود داخل شوي، خوشه ها را به دست خود بچين اما داس بر كشت همساية25
  

24 

 چون كسي زني گرفته، به نكاح خود درآورد، اگر در نظر او پسند نيايد از اين كه چيزي ناشايسته در او بيابد، آنگاه طالق نامه اي نوشته، بدستش دهد، و 1
  .او را از خانه اش رها كند

  . و از خانة او روانه شده، برود و زن ديگري شود2
ارد و طالق نامه اي نوشته، به دستش بدهد و او را از خانه اش رها كند، يا اگر شوهري ديگر كه او را به زني گرفت،  و اگر شوهر ديگر نيز او را مكروه د3

  بميرد
پس . بعد از آنكه ناپاك شده است، زيرا كه اين به نظر خداوند مكروه است.  شوهر اول كه او را رها كرده بود نمي تواند دوباره او را به نكاح خود درآورد4

 .بر زميني كه يهوه، خدايت، تو را به ملكيت مي دهد، گناه مياور
 چون كسي زن تازه اي بگيرد، در لشكر بيرون نرود، و هيچ كار به او تكليف نشود، تا يك سال در خانة خود آزاد بماند، و زني را كه گرفته، مسرور 5

 .سازد
 .كه جان را به گرو گرفته است هيچكس آسيا يا سنگ بااليي آن را به گرو نگيرد، زيرا 6
 اگر كسي يافت شود كه يكي از برادران خود از بني اسرائيل را دزديده، بر او ظلم كند يا بفروشد، آن دزد كشته شود، پس بدي را از ميان خود دور كرده 7

 .اي
 نموده، عمل نماييد و موافق آنچه به ايشان امر فرمودم،  دربارة بالي برص هوشيار باش كه به هرآنچه الويان كهنه شما را تعليم دهند، به دقت توجه8

  .هوشيار باشي كه عمل نماييد
 . بياد آور كه يهوه خدايت در راه با مريم چه كرد، وقتي كه شما از مصر بيرون آمديد9
  .  چون به همساية خود هر قسم قرض دهي، براي گرفتن گرو به خانه اش داخل مشو10
  . تا شخصي كه به او قرض مي دهي گرو را نزد تو بيرون آورد بلكه بيرون بايست11
  . و اگر مرد فقير باشد در گرو او مخواب12
 . البته به وقت غروب آفتاب گرو را به او پس بده، تا در رخت خود بخوابد و تو را بركت دهد و به حضور يهوه خدايت، عدالت شمرده خواهد شد13
  .باشد، خواه از برادرانت و خواه از غريباني كه در زمينت در اندرون دروازه هاي تو باشند ظلم منما برمزدوري كه فقير و مسكين 14
 مبادا بر تو نزد خداوند فرياد برآورد و برا   چونكه او فقير است و دل خود را به آن بسته است،  در همان روز مزدش را بده، و آفتاب بر آن غروب نكند،15

 .ي تو گناه باشد
 .هركس براي گناه خود كشته شود.  و نه پسران به عوض پدران كشته شوند دران به عوض پسران كشته نشوند، پ16
  . داوري غريب و يتيم را منحرف مساز، و جامة بيوه را به گرو مگير17
 . فرمايم كه اين كار را معمول داريبنابراين من تو امر مي.  و بياد آور كه در مصر غالم بودي و يهوه، خدايت، تو را از آنجا فديه داد18
 براي غريب و يتيم و بيوه زن باشد تا   چون محصول خود را درمزرعة خويش درو كني، و درمزرعه، بافه اي فراموش كني، براي برداشتن آن برمگرد،19

  .يهوه خدايت تو را در همة كارهاي دستت بركت دهد
 .خه ها را متكان، براي غريب و يتيم و بيوه باشد بار ديگر شا  چون زيتون خود را بتكاني،20
  .  چون انگور تاكستان خود را بچيني بار ديگر آن را مچين، براي غريب و يتيم و بيوه باشد21
 . بنابراين تو را امر مي فرمايم كه اين كار را معمول داري.  و بياد آور كه در زمين مصر غالمي بودي22
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  .  و شرير را ملزم سازند ه اي باشد و به محاكمه آيند و درميان ايشان داوري نمايند، آنگاه عادل را عادل شمارند، اگر درميان مردم مرافع1
  .    و اگر شرير مستوجب تازيانه باشد، آنگاه داور او را بخواباند و حكم دهد تا او را موافق شرارتش به حضور خود به شماره بزند2
  .ياد نكند، مبادا اگر از اين زياده كرده، تازيانة بسيار زند، برادرت درنظر تو خار شود چهل تازيانه او را بزد و ز3
 . دهن گاو را هنگامي كه خرمن را خرد مي كند، مبند4
به او درآمده  اگر برادران با هم ساكن باشند و يكي از آنها بي اوالد بميرد، پس زن آن متوفي، خارج به شخص بي گناه داده نشود، بلكه برادرشوهرش 5

  .او را براي خود به زني بگيرد، و حق برادرشوهري را با او بجا آورد
  .  و نخست زاده اي كه بزايد به اسم برادر متوفاي او وارث گردد، تا اسمش از اسرائيل محو نشود6
برادر شوهر من از برپاداشتن اسم برادر خود «: ويد و اگر آن مرد به گرفتن زن برادرش راضي نشود، آنگاه زن برادرش به دروازه نزد مشايخ برود و گ7

  .در اسرائيل انكار مي كند، و از بجا آوردن حق برادرشوهري با من ابا مي نمايد
   پس مشايخ شهرش او را طلبيده، با وي گفتگو كنند، و اگر اصرار كرده، بگويد   نمي خواهم او را بگيرم،8
با كسي كه خانة برادرخود را :  مشايخ  كفش او را از پايش بكند، و به روش آب دهن اندازد، و در جواب گويد آنگاه زن برادرش نزد وي آمده، به حضور9

  .بنا نكند، چنين كرده شود
 . و نام او در اسرائيل، خانة كفش كنده خوانده شود10
  ه اش رها كند و دست خود را دراز كرده، عورت او را بگيرد، و اگر دو شخص با يكديگر منازعه نمايند و زن يكي پيش آيد تا شوهر خود را از دست زند11
  . پس دست او را قطع كن و چشم تو بر او ترحم نكند12
  . در كيسة تو وزنه هاي مختلف، بزرگ و كوچك نباشد13
  .      در خانة تو كيلهاي مختلف، بزرگ و كوچك، نباشد14
  .است باشد، تا عمرت در زميني كه يهوه، خدايت، به تو مي دهد دراز شود تو را وزن صحيح و راست باشد و تو را كيل صحيح و ر15
 .بي انصافي نمايد، نزد يهوه خدايت مكروه است  زيرا هر كه اين كار را كند يعني هركه16
  . بياد آور آنچه عماليق وقت بيرون آمدنت از مصر در راه به تو نمودند17
  . رده، همة واماندگان را در عقب تو از مؤخرت قطع نمودند، درحالي كه تو ضعيف و وامانده بودي و از خدا نترسيدند كه چگونه تو را در راه، مقابله ك18
 پس چون يهوه خدايت تو را در زميني كه يهوه، خدايت، تو را براي تصرفش نصيب مي دهد، از جميع دشمنانت آرامي بخشد، آنگاه ذكر عماليق را از زير 19

 .حو ساز و فراموش مكنآسمان م
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   و چون به زميني كه يهوه خدايت تو را نصيب مي دهد داخل شدي، و در آن تصرف نموده، ساكن گرديدي،1
 خدايت و آن را در سبد گذاشته، به مكاني كه يهوه  آنگاه نوبر تمامي حاصل زمين را كه از زميني كه يهوه خدايت به تو مي دهد، جمع كرده باشي بگير2

  . برگزيند تا نام خود را در آن ساكن گرداند، برو
امروز براي يهوه خدايت اقرار مي كنم كه به زميني كه خداوند براي پدران ما قسم خورد كه بما «:  و نزد كاهني كه درآن روزها باشد رفته، وي را بگو3

  .بدهد، داخل شده ام
4ه خدايت بگذارد و كاهن سبد را از دستت گرفته، پيش مذبح يوه    .  
پدر من اَراميِ آواره بود، و با عددي قليل به مصر فرود شده، در آنجا غربت پذيرفت، و در آنجا «:  پس تو به حضور يهوه خدايت خود اقرار كرده، بگو5

  . امتي بزرگ و عظيم و كثير شد
  .خت بر ما نهادند و مصريان با ما بد رفتاري نموده، ما را ذليل ساختند، و بندگي س6
  .   و چون نزد يهوه، خداي پدران خود، فرياد برآورديم، خداوند آواز ما را شنيد و مشقت و محنت و تنگي ما را ديد7
  . و خداوند ما را از مصر به دست قوي و بازوي افراشته و خوف عظيم، و با آيات و معجزات بيرون آورد8
  .زمين را زميني كه شير و شهد جاري است به ما بخشيد و ما را به اين مكان درآورده، اين 9
پس آن را به حضور يهوه خداي خود بگذار، و به حضور يهوه، خدايت، .  و اآلن اينك نوبر حاصل زميني را كه تو اي خداوند به من دادي، آورده ام10

  .عبادت نما
 . شادي خواهي نمود  كه يهوه، خدايت، به تو و به خاندانت بخشيده است، و تو با الوي و غريبي كه درميان تو باشد از تمامي نيكويي11
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 و درسال سوم كه سال عشر است، چون از گرفتن تمامي عشر محصول خود فارغ شدي، آن را به الوي و غريب و يتيم و بيوه زن بده، تا در اندرون 12
  .دروازه هاي تو بخورند و سيرشوند

موقوفات را از خانة خود بيرون كردم، و آنها را نيز به الوي و غريب و يتيم و بيوه زن، موافق تمامي اوامري كه به من : ت بگو و به حضور يهوه خداي13
  . و از اوامر تو تجاوز ننموده، فراموش نكردم امر فرمودي دادم

ا ندادم، بلكه به قول يهوه، خدايم، گوش داده، موافق هرآنچه به من  درماتم خود از آنها نخوردم و در نجاستي از آنها صرف ننمودم، و براي اموات از آنه14
  . امر فرمودي، رفتار نمودم

 از مسكن مقدس خود از آسمان بنگر، و قوم خود اسرائيل و زميني را كه به ما دادي چنانكه براي پدران ما قسم خوردي، زميني كه به شير و شهد 15
 .جاري است، بركت بده

16هه، خدايت، تو را امر مي فرمايد كه اين فرايض و احكام را بجا آوري، پس آنها را به تمامي دل و تمامي جان خود نگاه داشته، امروز يبجا آور و .  
 آواز او را خواهي  و فرايض و اوامر و احكام او را نگاه داشته،  امروز به يهوه اقرار نمودي  كه خداي توست، و اينكه به طريقهاي او سلوك خواهي نمود،17

  .شنيد
  .  و خداوند امروز به تو اقرار كرده است كه تو قوم خاصه او هستي، چنانكه به تو وعده داده است، و تا تمامي اوامر او را نگاه داري18
 .، قوم مقدس باشي، چنانكه وعده داده است بلند گرداند، و تا براي يهوه، خدايت  و تا تو را در ستايش و نام و اكرام از جميع امت هايي كه ساخته است،19
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  .تمامي اوامري را كه من امروز به شما امر مي فرمايم، نگاه داريد:  و موسي و مشايخ اسرائيل، قوم را امر فرموده، گفتند1
  .پا كرده، آنها را با گچ بمال و در روزي كه از اردن به زميني كه يهوه، خدايت، به تو مي دهد عبور كنيد، براي خود سنگهاي بزرگ بر 2
 و بر آنها تمامي كلمات اين شريعت را بنويس، هنگامي كه عبور نمايي تا به زميني كه يهوه، خدايت، به تو مي دهد، داخل شوي، زميني كه به شير و شهد 3

  .جاري است، چنانكه يهوه خداي پدرانت به تو وعده داده است
  .اين سنگها را كه امروز به شما امر مي فرمايم در كوه عيبال برپا كرده، آنها را با گچ بمال و چون از اردن عبور نمودي 4
  .  و درآنجا مذبحي براي يهوه خدايت بنا كن، و مذبح از سنگها باشد و آلت آهنين براي آنها بكار مبر5
  .تني براي يهوه خدايت، بر آن بگذران مذبح يهوه خداي خود را از سنگهاي ناتراشيده بنا كن، و قرباني هاي سوخ6
  . و ذبايح سالمتي ذبح كرده، درآنجا بخور و به حضور يهوه خدايت شادي نما7
 . و تمامي كلمات اين شريعت را بر آن بخط روشن بنويس8
  : پس موسي و الويان كهنه تمامي اسرائيل را خطاب كرده، گفتند9
  .وز قوم يهوه خدايت شديامر.  اي اسرائيل خاموش باش و بشنو10
  :   و در آن روز موسي قوم را فرموده، گفت.وز به تو امر مي فرمايم، بجا آر پس آواز يهوه خدايت را بشنو و اوامر و فرايض او را كه من امر11
12اكار و يوسف و بنيامين بر كوه جرِزّيم بايستند تا قوم را بركت دهند چون از اردن عبور كرديد، اينان يعني شمعون و الوي و يهودا و يس .  
  . و اينان يعني رؤبين و جاد و اشير و زبولون و دان و نفتالي بر كوه عبيال بايستند تا نفرين كنند13
 :  و الويان جميع مردان اسرائيل را به آواز بلند خطاب كرده، گويند14

و تمامي قوم » . كارگر كه نزد خداوند مكروه است، بسازند، و مخفي نگاه داردملعون باد كسي كه صورت تراشيده يا ريخته شده از صنعت دست «15
 »!آمين«: درجواب بگويند

 »!آمين«: و تمامي قوم بگويند» .ملعون باد كسي كه با پدر و مادر خود به خفَّت رفتار نمايد «16
 »!آمين«: و تمامي قوم بگويند» .ملعون باد كسي كه حد همساية خود را تغيير دهد «17
 »!آمين«: و تمامي قوم بگويند» .ملعون باد كسي كه نابينا را از راه منحرف سازد «18
 »!آمين«: و تماي قوم بگويند» .ملعون باد كسي كه داوري غريب و يتيم و بيوه را منحرف سازد «19
 »!آمين«: و تمامي قوم بگويند» .تملعون باد كسي كه با زن پدر خود همبستر شود، چونكه دامن پدر خود را كشف نموده اس «20
 »!آمين«: و تمامي قوم بگويند» .ملعون باد كسي كه با هر قسم بهايمي بخوابد «21
 »!آمين«: و تمامي قوم بگويند» .ملعون باد كسي كه با خواهر خويش چه دختر پدر و چه دختر مادر خويش بخوابد«22
 »!آمين«:  تمامي قوم بگويندو» .ملعون باد كسي كه با مادر زن خود بخوابد «23
 »!آمين«: و تمامي قوم بگويند» . خود را در پنهاني بزند ملعون باد كسي كه همساية «24
 »!آمين«: و تمامي قوم بگويند» .ملعون باد كسي كه رشوه گيرد تا خون بي گناهي ريخته شود «25
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 »!آمين«: و تمامي قوم بگويند» . بجا نياورد ملعون با كسي كه كلمات اين شريعت را اثبات ننمايد تا آنها را26
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 و اگر آواز يهوه خداي خود را بدقت بشنوي تا هوشيار شده، تمامي اوامر او را كه من امروز به تو امر مي فرمايم بجا آوري، آنگاه يهوه خدايت تو را بر 1
  . جميع امت هاي جهان بلند خواهد گردانيد

  . تو خواهد رسيد و تو را خواهد دريافت، اگر آواز يهوه خداي خود را بشنوي و تمامي اين بركتها به2
  .  در شهر، مبارك و در صحرا، مبارك خواهي بود3
  .  بطن تو و ميوة زمين تو و ميوة بهايمت و بچه هاي گاو و بره هاي گلة تو مبارك خواهند بود  ميوة4
  . سبد و ظرف خمير تو مبارك خواهد بود5
 .رآمدند مبارك، و وقت بيرون رفتندت مبارك خواهي بود وقت د6
  . و از هفت راه پيش تو خواهند گريخت  از حضور تو منهزم خواهد ساخت، از يك راه بر تو خواهند آمد،  و خدا دشمنانت را كه با تو مقاومت نمايند،7
ركت خواهد فرمود، و تو را در زميني كه يهوه خدايت به تو مي دهد، مبارك  خداوند در انبارهاي تو و به هرچه دست خود را به آن دراز مي كني بر تو ب8

  .خواهد ساخت
 و اگر اوامر يهوه خداي خود را نگاه داري، و در طريقهاي او سلوك نمايي، خداوند تو را براي خود قوم مقدس خواهد گردانيد، چنانكه براي تو قَسم 9

  .خورده است
  . خواهند ديد كه نام خداوند بر تو خوانده شده است، و از تو خواهند ترسيد و جميع امت هاي زمين10
  . بطنت و ثمرة بهايمت و محصول زمينت، در زميني كه خداوند براي پدرانت قسم خورد كه به تو بدهد، به نيكويي خواهد افزود  و خداوند تو را در ميوة11
 و تو را در جميع اعمال دستت مبارك   تا باران زمين تو را در موسمش بباراند،  تو خواهد گشود، و خداوند خزينة نيكوي خود، يعني آسمان را براي12

  .سازد، و به امت هاي بسيار قرض خواهي داد، و تو قرض نخواهي گرفت
مروز به تو امر مي فرمايم بشنوي، و  و خداوند تو را سر خواهد ساخت نه دم، و بلند خواهي بود فقط نه پست، اگر اوامر يهوه خداي خود را كه من ا13

  .آنها را نگاه داشته بجا آوري
 . آنها را عبادت كني  و ازهمة سخناني كه من امروز به تو امر مي كنم به طرف راست يا چپ ميل نكني، تا خدايان غير را پيروي نموده،14
ر و فرايض او را كه من امروز به تو امر مي فرمايم بجا آوري، آنگاه جميع اين  اوام  و اما اگر آواز يهوه خداي خود را نشنوي تا هوشيار شده، همة15

  .لعنتها به تو خواهد رسيد، و تو را خواهد دريافت
  . در شهر ملعون، و در صحرا ملعون خواهد بود16
  . سبد و ظرف خمير تو ملعون خواهد بود17
  .گلة تو ملعون خواهد بود ميوة بطن تو و ميوة زمين تو و بچه هاي گاو و بره هاي 18
  . وقت درآمدنت ملعون، و وقت بيرون رفتنت ملعون خواهي بود19
 و به هر چه دست خود را براي عمل نمودن دراز مي كني، خداوند بر تو لعنت و اضطراب و سرزنش خواهد فرستاد تا بزودي هالك و نابود شوي، به 20

  . سبب بدي كارهايت كه به آنها مرا ترك كرده اي
  .مي شوي، هالك سازد  و خداوند وبا را بر تو ملصَق خواهد ساخت، تا تو را از زميني كه براي تصرفش به آن داخل21
  .  و خداوند تو را با سل و تب و التهاب و حرارت و شمشير و باد سموم و يرقان خواهد زد، و تو را تعاقب خواهند نمود تا هالك شوي22
  . و زميني كه زير تو است آهن ت مس خواهد شد، و فلك تو كه باالي تو اس23
 . و خداوند باران زمينت را گرد و غبار خواهد ساخت، كه از آسمان بر تو نازل شود تا هالك شوي24
خت، و از يك راه بر ايشان بيرون خواهي رفت و از هفت راه از حضور ايشان خواهي گري.  و خداوند تو را پيش روي دشمنانت منهزم خواهد ساخت25

  .تمامي ممالك جهان به تالطم خواهي افتاد
  . و بدن شما براي همة پرندگان هوا و بهايم زمين خوراك خواهد بود، و هيچ كس آنها را دور نخواهد كرد26
  . خداوند تو را به دنبل مصر و خُراج و جرب و خارشي كه تو از آن شفا نتواني يافت، مبتال خواهد ساخت27
  . ا به ديوانگي و نابينايي و پريشاني دل مبتال خواهد ساخت خداوند تو ر28
 و در وقت ظهر مثل كوري كه در تاريكي لمس نمايد كورانه راه خواهي رفت، و در راه هاي خود كامياب نخواهي شد، بلكه در تمامي روزهايت مظلوم و 29

  .غارت شده خواهي بود، و نجات دهنده اي نخواهد بود
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تاكستاني غرص خواهي نمود و ميوه اش . خانه اي بنا خواهي كرد و در آن ساكن نخواهي شد. واهي كرد و ديگري با او خواهد خوابيد زني را نامزد خ30
  .را نخواهي خورد

منت داده گوسفند تو به دش. االغت پيش روي تو به غارت برده شود و باز به دست تو نخواهد آمد.  گاوت در نظرت كشته شود و از آن نخواهي خورد31
  .مي شود و براي تو رهاننده اي نخواهد بود

  . و چشمانت نگريسته از آرزوي ايشان تمامي كاهيده خواهد شد، و در دست تو هيچ قوه اي نخواهد بود  پسران و دخترانت به امت ديگر داده مي شوند،32
  .وم و كوفته شده خواهي بود خواهند خرد، و هميشه مظل  ميوة زمينت و مشقت تو را امتي كه نشناخته اي،33
  . ديوانه خواهي شد  به حدي كه از چيزهايي كه چشمت مي بيند،34
  . مبتال خواهد ساخت  خداوند زانوها و ساقها و از كف پا تا فرق سر تو را به دنبل بد كه از آن شفا نتواني يافت،35
 كه تو و پدرانت نشناخته ايد، خواهد برد، و در آنجا خدايان غير را از چوب و سنگ  خداوند تو را و پادشاهي را كه بر خود نصب مي نمايي، بسوي امتي36

  .عبادت خواهي كرد
 . و درميان تمامي امت هايي كه خداوند شما را به آنجا خواهد برد، عبرت و مثل و سخريه خواهي شد37
  .ا خواهد خورد تخم بسيار به مزرعه خواهي برد، و اندكي جمع خواهي كرد چونكه ملخ آن ر38
  . زيرا كرم آن را خواهد خورد  تاكستانها غرص نموده، خدمت آنها را خواهي كرد، اما شراب را نخواهي نوشيد و انگور را نخواهي چيد،39
  .هد شد ليكن خويشتن را به زينت تدهين نخواهي كرد، زيرا زيتون تو نارس ريخته خوا  تو را در تمامي حدودت درختان زيتون خواهد بود،40
  . پسران و دختران خواهي آورد، ليكن از آن تو نخواهند بود، چونكه به اسيري خواهند رفت41
  . تمامي درختانت و محصول زمينت را ملخ به تصرف خواهد آورد42
  . غريبي كه درميان تو است بر تو به نهايت رفيع و برافراشته خواهد شد، و تو به نهايت پست و متنزّل خواهي گرديد43
 .  او به تو قرض خواهد داد و تو به او قرض نخواهي داد، او سر خواهد بود و تو دم خواهي بود44

 و بر جميع اين لعنتها به تو خواهد رسيد، و تو را تعاقب نموده، خواهد دريافت تا هالك شوي، از اين جهت كه قول يهوه خدايت را گوش ندادي تا اوامر 45
  .ر فرموده بود، نگاه داريو فرايضي را كه به تو ام

 . و تو را و ذريت تو را تا به ابد آيت و شگفت خواهد بود46
  . از اين جهت كه يهوه خداي خود را به شادماني و خوشي دل براي فراواني همه چيز عبادت ننمودي47
مه چيز خدمت خواهي نمود، و يوغ آهنين بر گردنت خواهد  پس دشمنانت را كه خداوند بر تو خواهد فرستاد در گرسنگي وتشنگي و برهنگي و احتياج ه48

  .گذاشت تا تو را هالك سازد
  . و خداوند از دور، يعني از اقصاي زمين، امتي را كه مثل عقاب مي پرد بر تو خواهد آورد، امتي را كه زبانش را نخواهي فهميد49
  .م ننمايد امتي مهيب صورت كه طرف پيران را نگاه ندارد و بر جوانان ترح50
 و نتايج بهايم و محصول زمينت را بخورد تا هالك شوي و براي تو نيز غله و شيره و روغن و بچه هاي گاو و بره هاي گوسفند را باقي نگذارد تا تو را 51

  .هالك سازد
امي زمينت منهدم شود، و تو را در تمامي  و تو را در تمامي دروازه هايت محاصره كند تا ديواره هاي بلند و حصيم كه بر آنها توكل داري، در تم52

  . دروازه هايت، در تمامي زميني كه يهوه خدايت به تو مي دهد محاصره خواهد نمود
 و ميوة بطن خود، يعني گوشت پسران و دخترانت را كه يهوه خدايت به تو مي دهد در محاصره و تنگي كه دشمنانت تو را به آن زبون خواهند ساخت، 53

  .ي خردخواه
  . فرزندانش و كه باقي مي مانند بد خواهد بود  چشمش بر برادر خود و زن هم آغوش خويش و بقية  مردي كه درميان شما نرم و بسيار متنعم است،54
مي دروازه هايت به  به حدي كه به احدي از ايشان از گوشت پسران خود كه مي خورد نخواهد داد زيراكه در محاصره و تنگي كه دشمنانت تو را در تما55

  .آن زبون سازند، چيزي براي او باقي نخواهد ماند
 و زني كه درميان شما نازك و متنعم است كه به سبب تنعم و نازكي خود جرأت نمي كرد كه كف پاي خود را به زمين بگذارد، چشم او بر شوهر هم 56

  .آغوش خود و پسر و دختر خويش بد خواهد بود
ه از ميان پايهاي او درآيد و براوالدي كه بزايد زيرا كه آنها را به سبب احتياج همه چيز در محاصره و تنگي كه دشمنانت در دروازه  و بر مشيمه اي ك57

 ».هايت به آن تو را زبون سازند، به پنهاني خواهد خورد
   از اين نام مجيد و مهيب،  يعني يهوه، خدايت، نترسي،  هوشيار نشوي و  اگر به عمل نمودن تمامي كلمات اين شريعت كه در اين كتاب مكتوب است،58
  . آنگاه خداوند بالياي تو و بالياي اوالد تو را عجيب خواهد ساخت، يعني بالياي عظيم و مزمن و مرضهاي سخت و مزمن59
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  .   و تمامي بيماري مصر را كه از آنها مي ترسي بر تو باز خواهد آورد و به تو خواهد چسبيد60
  . نيز همة مرضها و همة باليايي كه درطومار اين شريعت مكتوب نيست، آنها را خداوند بر تو مستولي خواهد گردانيد تا هالك شوي و61
  .  و اگر قليل خواهيد ماند، برعكس آن مثل ستارگان آسمان كثير بوديد، زيرا كه آواز يهوه خداي خود را نشنيديد62
 بر شما شادي نمود تا به شما احسان كرده، شما را بيفزايد همچنين خداوند بر شما شادي خواهد نمود تا شما را هالك  و واقع مي شود چنانكه خداوند63

  .و نابود گرداند، و ريشة شما از زميني كه براي تصرفش در آن داخل مي شويد كنده خواهد شد
راكنده سازد و درآنجا خدايان غيراز چوب و سنگ كه تو و پدرانت نشناخته ايد،  و خداوند تو را درميان جميع امت ها از كران زمين تا كران ديگرش پ64

  .عبادت خواهي كرد
 و درميان اين امت ها استراحت نخواهي يافت و براي كف پايت آرامي نخواهد بود، و درآنجا يهوه تو را دل لرزان و كاهيدگي چشم و پژمردگي جان 65

  .خواهد داد
  . معلق خواهد بود، و شب و روز ترسناك شده، بجان خود اطمينان نخواهي داشت و جان تو پيش رويت66
كاش كه صبح مي بود، به سبب ترس دلت كه به آن خواهي ترسيد، و به سبب :  و شامگاهان خواهي گفت كاش كه شام مي بود،:  بامدادان خواهي گفت67

  .رؤيت چشمت كه خواهي ديد
اهي كه به تو گفتم آن را ديگر نخواهي ديد به مصر باز خواهم آورد، و خود را درآنجا به دشمنان خويش براي غالمي و  و خداوند تو را در كشتيها از ر68

 .كنيزي خواهيد فروخت و مشتري نخواهد بود
  

29 

 .شان در حوريب بسته بوداين است كلمات عهدي كه خداوند در زمين موآب به موسي امر فرمود كه با بني اسرائيل ببند، سواي آن عهد كه با اي 1
هرآنچه خداوند در زمين مصر با فرعون و جميع بندگانش و تمامي زمين عمل نمود، شما ديده :  و موسي تمامي اسرائيل را خطاب كرده، به ايشان گفت2

  .ايد
  . تجربه هاي عظيم كه چشمان تو ديد و آيات و آن معجزات عظيم3
  .  را كه ببيند و گوشهايي را كه بشنود تا امروز به شما نداده است اما خداوند دلي را كه بداند و چشماني4
  .  و شما را چهل سال در بيابان رهبري نمودم كه لباس شما مندرس نگرديد، و كفشها در پاي شما پاره نشد5
  . نان نخورده و شراب و مسكرت ننوشيده ايد، تا بدانيد كه من يهوه خداي شما هستم6
  . رسيديد، سيحون، ملك حشبون، عوج، ملك باشان، به مقابلة شما براي جنگ بيرون آمدند و آنها را مغلوب ساختيم و چون به اينجا7
  . و زمين ايشان را گرفته، به رؤبينيان و جاديان و نصف سبط منسي به ملكيت داديم8
 . پس كلمات اين عهد را نگاه داشته، به جا آوريد تا در هرچه كنيد كامياب شويد9
   امروز جميع شما به حضور يهوه، خداي خود حاضريد، يعني رؤساي شما و اسباط شما و مشايخ شما و سروران شما و جميع مردان اسرائيل، 10
   و اطفال و زنان شما و غريبي كه در ميان اردوي شماست از هيزم شكنان تا آب كشان شما، 11
  . خدايت امروز با تو استوار مي سازد، داخل شويد تا درعهد يهوه خدايت و سوگند او كه يهوه12
 و او خداي تو باشد چنانكه به تو گفته است، و چنانكه براي پدرانت، ابراهيم و اسحاق و يعقوب، قسم   تا تو را امروز براي خود قومي برقرار دارد،13

  .خورده است
   و من اين عهد و اين قسم را با شما تنها استوار نمي نمايم،14
  . بلكه با آناني كه امروز با ما به حضور يهوه خداي ما در اينجا حاضرند، و هم با آناني كه امروز در اينجا با ما حاضر نيستند15
  . زيرا شما مي دانيد كه چگونه در زمين مصر سكونت داشتيم، و چگونه از ميان امت هايي كه عبور نموديد، گذشتيم16
  . از چوب و سنگ و نقره و طال كه درميان ايشان بود، ديديد و رجاسات و بتهاي ايشان را 17
 تا درميان شما مرد يا زن يا قبيله يا سبطي نباشد كه دلش امروز از يهوه خداي ما منحرف گشته، برود و خدايان اين طوايف را عبادت نمايد، مبادا در 18

 .ميان شما ريشه اي باشد كه حنظل و افسنتين بار آورد
هرچند در سختي دل خود سلوك مي نمايم تا سير را و تشنه را با هم : دا چون سخنان اين لعنت را بشنود در دل خويشتن را بركت داده، گويد و مبا19

  .   هالك سازم، مرا سالمتي خواهد بود
مكتوب است،  تمامي لعنتي كه در اين كتاب خداوند او را نخواهد آمرزيد، بلكه در آن وقت خشم و غيرت خداوند بر آن شخص دودافشان خواهد شد، و 20

  .بر آن كس نازل خواهد شد، و خداوند نام او را از زير آسمان محو خواهد ساخت
  . و خداوند او را از جميع اسباط اسرائيل براي بدي جدا خواهد ساخت، موافق جميع لعنتهاي عهدي كه در اين طومار شريعت مكتوب است21
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 هنگامي كه بالي اين زمين و  ندان شما كه بعد از شما خواهند برخاست، و غريباني كه از زمين دور مي آيند، خواهند گفت، و طبقة آينده يعني فرز22
  بيماريهايي را كه خداوند به آن مي رساند ببينند،

و نمي كند و مثل انقالب سدوم و  و تمامي زمين آن را كبريت و شوره و آتش شده، نه كاشته مي شود و نه حاصل مي رويد و هيچ علف در آن نم23
  عموره و اَدمه و صبوئيم كه خداوند در غضب و خشم خود آنها را واژگون ساخت گشته است،

  چرا خداوند با اين زمين چنين كرده است و شدت اين خشم عظيم از چه سبب است؟      :  پس جميع امت ها خواهند گفت24
   يهوه خداي پدران خود را كه به وقت بيرون آمدن ايشان از زمين مصر با ايشان بسته بود، ترك كردند، از اين جهت كه عهد:  آنگاه خواهند گفت25
  . و رفته، خدايان غير را عبادت نموده، به آنها سجده كردند، خداياني را كه نشناخته بودند و قسمت ايشان نساخته بود26
  . لعنت را كه در اين كتاب مكتوب است، بر آن آورد پس خشم خداوند بر اين زمين افروخته شده، تمامي 27
  . و خداوند ريشة ايشان را به غضب و خشم و غيض عظيم، از زمين ايشان كند و به زمين ديگر انداخت، چنانكه امروز شده است28
 . تا جميع كلمات اين شريعت را به عمل آوريد چيزهايي مخفي از آن يهوه خداي ماست و اما چيزهاي مكشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ما است،29
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 خدايت، تو را به   و چون جميع اين چيزها، يعني بركت و لعنتي كه پيش روي تو گذاشتم بر تو عارض شود، و آنها را درميان جميع امت هايي كه يهوه،1
   بياد آوري، آنجا خواهد راند،

 خود به سوي يهوه خدايت بازگشت نموده، قول او را موافق هر آنچه كه من امروز به تو امر مي فرمايم،  و تو با فرزندانت با تمامي دل و تمامي جان2
  اطاعت نمايي،

نده  تو را ازميان جميع امت هايي كه يهوه، خدايت، تو را به آنجا پراك  آنگاه يهوه خدايت اسيري تو را برگردانيده، بر تو ترحم خواهد كرد، و رجوع كرده،3
  . كرده است، جميع خواهد نمود

  . اگر آوارگي تو تا كران آسمان بشود، يهوه، خدايت، تو را از آنجا جمع خواهد كرد و تو را از آنجا خواهد آورد4
ا بيشتر از پدرانت خواهد  و يهوه، خدايت، تو را به زميني كه پدرانت مالك آن بودند خواهد آورد، و مالك آن خواهي شد، و بر تو احسان نموده، تو ر5

 .افزود
  . و يهوه خدايت دل تو و دل ذريت تو را مختون خواهد ساخت تا يهوه خدايت را به تمامي دل و تمامي جان خود دوست داشته، زنده بماني6
  . و يهوه خدايت جميع اين لعنتها را بر دشمنان و بر خصمانت كه تو را آزردند، نازل خواهد گردانيد7
  .  و تو بازگشت نموده، قول خداوند را اطاعت خواهي كرد، و جميع اوامر او را كه من امروز به تو امر مي فرمايم، بجا خواهي آورد8
بر تو  تو را در تمامي اعمال دستت و در ميوة بطنت و نتايج بهايمت و محصول زمينت به نيكويي خواهد افزود، زيرا خداوند بار ديگر   و يهوه، خدايت،9

  براي نيكويي شادي خواهد كرد، چنانكه بر پدران تو شادي نمود،
 اگر آواز يهوه خداي خود را اطاعت نموده، اوامر و فرايض او را كه در طومار اين شريعت مكتوب است، نگاه داري، و به سوي يهوه خداي خود، با 10

 .تمامي دل و تمامي جان بازگشت نمايي
  .ه من امروز به تو امر   مي فرمايم، براي تو مشكل نيست و از تو دو نيست زيرا اين حكمي ك11
   نه در آسمان است تا بگويي كيست كه به آسمان براي ما صعود كرده، آن را نزد ما بياورد و آن را به ما بشنواند تا به عمل آوريم،12
  . كرده، آن را نزد ما بياورد و به ما بشنواند تا به عمل آوريم و نه آن طرف دريا كه بگويي كيست كه براي ما به آن طرف دريا عبور13
 . بلكه اين كالم بسيار نزديك توست و در دهان و دل توست تا آن را بجا آوري14
  . ببين امروز حيات و نيكويي و موت و بدي را پيش روي تو گذاشتم15
دوست بداري و در طريقهاي او رفتار نمايي، و اوامر و فرايض و احكام او را نگاه داري تا  چونكه من امروز تو را امر مي فرمايم كه يهوه خداي خود را 16

  .زنده مانده، افزوده شوي، و تا يهوه، خدايت، تو را در زميني كه براي تصرفش به آن داخل مي شوي، بركت دهد
  ده و عبادت نمايي، ليكن اگر دل تو برگردد و اطاعت ننمايي و فريفته شده، خدايان غير را سج17
 پس امروز به شما اطالع مي دهم كه البته هالك خواهيد شد، و در زميني كه از اردن عبور مي كنيد تا در آن داخل شده، تصرف نماييد، عمر طويل 18

  .نخواهيد داشت
تم، پس حيات را بگزين تا تو با ذريتت زنده  امروز آسمان و زمين را بر شما شاهد مي آورم كه حيات و موت و بركت و لعنت را پيش روي تو گذاش19

  .بماني
 و تا يهوه خداي خود را دوست بداري و آواز او را بشنوي و به او ملصق شوي، زيرا كه او حيات تو و درازي عمر توست تا در زميني كه خداوند براي 20

  .اكن شويپدرانت، ابراهيم و اسحاق و يعقوب، قسم خورد كه آنها را به ايشان بدهد، س
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   و موسي رفته، اين سخنان را به تمامي اسرائيل بيان كرد،1
  . من امروز صد و بيست ساله هستم و ديگر طاقت خروج و دخول ندارم، و خداوند به من گفته است كه از اين اردن عبور نخواهي كرد:  و به ايشان گفت2
او اين امت ها را از حضور تو هالك خواهد ساخت، تا آنها را به تصرف آوري، و يوشع نيز پيش  يهوه خداي تو، خود به حضور تو عبور خواهد كرد، و 3

  . روي تو عبور خواهد نمود چنانكه خداوند گفته است
  . و خداوند چنانكه به سيحون و عوج، دو پادشاه اموريان، كه هالك ساخت و به ايشان عمل نمود، به اينها نيز رفتار خواهد كرد4
  .ون خداوند ايشان را به دست شما تسليم كند، شما با ايشان موافق تمامي حكمي كه به شما امر فرمودم، رفتار نماييد پس چ5
 . قوي و دلير باشيد و از ايشان ترسان و هرسان مباشيد، زيرا يهوه، خدايت، خود با تو مي رود و تو را وا نخواهد گذاشت و ترك نخواهد نمود6
قوي و دلير باش زيرا كه تو با اين قوم به زميني كه خداوند براي پدران ايشان قسم خورد «:  خوانده، در نظر تمامي اسرائيل به او گفت و موسي يوشع را7

  .كه به ايشان بدهد داخل خواهي شد، و تو آن را براي ايشان تقسيم خواهي نمود
 .   پس ترسان و هراسان مباش. را وا نخواهد گذاشت و ترك نخواهد نموداو با تو خواهد بود و تو .   و خداوند خود پيش روي خود مي رود8

  . و موسي اين تورات را نوشته، آن را به بني الوي كَهنه كه تابوت عهد خداوند را برمي داشتند و به جميع مشايخ اسرائيل سپرد9
  الِ انفكاك در عيد خميه ها،كه در آخر هر هفت سال در وقت معينِ س : و موسي ايشان را امر فرموده، گفت10
 چون جميع اسرائيل بيايند تا به حضور يهوه خداي تو در مكاني كه او برگزيند حاضر شوند، آنگاه آن تورات را پيش جميع اسرائيل در سمع ايشان 11

  .بخوان
 و تعليم يافته، از يهوه خداي شما بترسند و به عمل نمودن  ، قوم را از مردان و زنان و اطفال و غريباني كه در دروازه هاي تو باشند جمع كن تا بشنوند12

  .جميع سخنان اين تورات هوشيار باشند
 و تا پسران ايشان كه ندانسته اند، بشنوند، و تعليم يايند، تا مادامي كه شما بر زميني كه براي تصرفش از اردن عبور مي كنيد زنده باشيد، از يهوه خداي 13

 .شما بترسند
پس موسي و يوشع . اينك ايام مردن تو نزديك است، يوشع را طلب نما و در خيمة اجتماع حاضر شويد تا او را وصيت نمايم:  و خداوند به موسي گفت14

  .رفته، در خيمة اجتماع حاضر شدند
 . و خداوند در ستون ابر درخيمه ظاهر شد و ستون ابر، بر درخميه ايستاد15
اينك با پدران خود مي خوابي، و اين قوم برخاسته، در پي خدايان بيگانة زميني كه ايشان به آنجا درميان آنها مي روند، زنا :  و خداوند به موسي گفت16

  .خواهند كرد و مرا ترك كرده، عهدي را كه با ايشان بستم، خواهند شكست
 خود را از ايشان پنهان كرده، تلف خواهند شد، و بديها و تنگي هاي  و در آن روز، خشم من بر ايشان مشتعل شده، ايشان را ترك خواهم نمود، و روي17

  آيا اين بديها به ما نرسيد از اين جهت كه خداي ما در ميان ما نيست؟: بسيار به ايشان خواهد رسيد به حدي كه در آن روز خواهند گفت
  . روز البته روي خود را پنهان خواهم كرد و به سبب تمامي بدي كه كردند كه بسوي خدايان غير برگشته اند، من در آن18
 پس اآلن اين سرود را براي خود بنويسيد و تو آن را به بني اسرائيل تعليم داده، آن را در دهان ايشان بگذار تا اين سرود براي من بر بني اسرائيل 19

  .شاهد باشد
 به شير و شهد جاري است، در آورده باشم، و چون ايشان خورده، و سير  زيرا چون ايشان را به زميني كه براي پدران ايشان قسم خورده بودم كه20

  .  و مرا اهانت كرده، عهد مرا خواهند شكست شده، و فربه گشته باشند، آنگاه ايشان به سوي خدايان غير برگشته، آنها را عبادت خواهند نمود،
اين سرود مثل شاهد پيش روي ايشان شهادت خواهد داد، زيرا كه از دهان ذريت  و چون بديها و تنگي هاي بسيار بر ايشان عارض شده باشد، آنگاه 21

  .ايشان فراموش نخواهد شد، زيرا خياالت ايشان را نيز كه امروز دارند مي دانم، قبل از آنكه ايشان را به زميني كه دربارة آن قسم خوردم، درآورم
 . رائيل تعليم داد پس موسي اين سرود را در همان روز نوشته، به بني اس22

قوي و دلير باش زيرا كه تو بني اسرائيل را به زميني كه براي ايشان قسم خوردم داخل خواهي ساخت، ومن با :  و يوشع بن نون را وصيت نموده، گفت23
 .  تو خواهم بود

   و واقع شد كه چون موسي نوشتن كلمات اين تورات را در كتاب، تماماً به انجام رسانيد،  24
  :  موسي به الوياني كه تابوت عهد خداوند را برمي داشتند وصيت كرده، گفت25
  .اين كتاب تورات را بگيريد و آن را در پهلوي تابوت عهد يهوه، خداي خود، بگذاريد تا در آنجا  براي شما شاهد باشد 26
زنده هستم بر خداوند فتنه انگيخته ايد، پس چند مرتبه زياده بعد از اينك امروز كه من هنوز با شما .  زيرا كه من تمرد و گردن كشي شما را مي دانم27

  .وفات من
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  . جميع مشايخ اسباط و سروران خود را نزد من جمع كنيد تا اين سخنان را در گوش ايشان بگويم، و آسمان و زمين را بر ايشان شاهد بگيرم28
گردانيده، از طريقي كه به شما امر فرمودم خواهيد برگشت، و در روزهاي آخر بدي بر شما  زيرا مي دانم كه بعد از وفات من، خوشتن را بالكّل فاسد 29

  .عارض خواهد شد، زيرا كه آنچه درنظر خداوند بد است خواهيد كرد و از اعمال دست خود، خشم خداوند را به هيجان خواهيد آورد
 :  اً گفت پس موسي كلمات اين سرود را در گوش تمامي جماعت اسرائيل تمام30

             
32 

 .و زمين سخنان دهانم را بشنود . اي آسمان گوش بگير تا بگويم1
 . تعليم من مثل باران خواهد باريد، و كالم من مثل قطره هاي باران بر سبزة تازه، و مثل بارشها بر نباتات2
 .خداي ما را به عظمت وصف نماييد.  زيرا كه نام يهوه را ندا خواهم كرد3
 .عادل و راست است او. خداي امين و از ظلم مبرا. زيرا همة طريقهاي او انصاف است.  او صخره است واعمال او كامل 4
 .طبقه كج و متمردند.  ايشان خود را فاسد نموده، فرزندان او نيستند بلكه عيب ايشانند5
 .و پدر ومالك تو نيست؟ او تو را آفريد و استوار نمود آيا خداوند را چنين مكافات مي دهيد، اي قوم احمق و غير حكيم؟ آيا ا6
 .و از مشايخ خويش تا تو را اطالع دهند. از پدر خود بپرس تا تو را آگاه سازد.  ايام قديم را بياد آور، در سالهاي دهر به دهر تأمل نما7
 .دود امت ها را قرار داد، بر حسب شمارة بني اسرائيل چون حضرت اعلي به امت ها نصيب ايشان را داد و بني آدم را منتشر ساخت، آنگاه ح8
 . زيرا كه نصيب يهوه قوم وي است، و يعقوب قرعة ميراث اوست 9
 .او را احاطه كرده، منظور داشت و او را مثل مردمك چشم خود محافظت نمود.  اورا در زمين ويران يافت، و در بيابان خراب و هولناك10
 . خود را حركت دهد و بچه هاي خود را پهن كرده، آنها را بردارد و آنها را بر پرهاي خور ببرد مثل عقابي كه آشيانه11
 . همچنين خداوند تنها او را رهبري نمود و هيچ خداي بيگانه با وي نبود12
 .ن را از سنگ خارا او را بر بلندهاي زمين سوار كرد تا از محصوالت زمين بخورد و شهد را از سخره به او داد تا مكيد و روغ13
 . كرة گاوان و شير گوسفندان را باغ پيه بره ها و قوچها را از جنس باشان و بزها و پيه گرده هاي گندم را؛ و شراب از عصير انگور نوشيدي14
  .و صخرة نجات خود را حقير شمرد. پس خدايي را كه او را آفريده بود، ترك كرد. تو فربه و تنومند و چاق شده اي.  ليكن يشُورون فربه شده، لگد زد15
  .   او را به خدايان غريب به غيرت آوردند و خشم او را به رجاسات جنبش دادند16
 براي ديوهايي كه خدايان نبودند، قرباني گذرانيدند، براي خداياني كه نشناخته بودند، براي خدايان جديد كه تازه بوجود آمده، و پدران ايشان از آنها 17

  .ودندنترسيده ب
  .  و به سخره اي كه تو را توليد نمود، اعتنا ننمودي، و خداي آفرينندة خود را فراموش كردي18
  .چونكه پسران و دخترانش خشم او را به هيجان آوردند.  چون يهوه اين را ديد ايشان را مكروه داشت19
  . زيرا طبقة بسيار گردنكشند و فرزنداني كه امانتي در ايشان نيست. خواهد بود پس گفت روي خود را از ايشان خواهم پوشيد تا ببينم عاقبت ايشان چه 20
و من ايشان را به آنچه قوم نيست به غيرت خواهم آورد و به .  ايشان مرا به آنچه خدا نيست به غيرت آوردند و به اباطيل خود مرا خشمناك گردانيدند21

 . امت باطل، ايشان را خشمناك خواهم ساخت

  .ا آتشي در غضب من افروخته شده و تا هاوية پايين ترين شعله ور شده است و زمين را با حاصلش مي سوزاند و اساس كوهها را آتش خواهد زد زير22
  . بر ايشان باليا را جمع خواهم كرد و تيرهاي خود را تماماً بر ايشان صرف خواهم نمود23
  .    تلف مي شوند و دندانهاي وحوش را به ايشان خواهم فرستاد، با زهر خزندگان زمين از گرسنگي كاهيده، و از آتش تب، و از وباي تلخ24
  .شيرخواره را با ريش سفيد هالك خواهد كرد. هم جوان وهم دوشيزه را.  شمشير از بيرون دهشت از اندرون، ايشان را بي اوالد خواهد ساخت25
  .ن مردم، با طل سازم مي گفتم ايشان را پراكنده كنم و ذكر ايشان را ميا26
  . اگر از كينة دشمن  نمي ترسيدم كه مبادا مخالفان ايشان بر عكس آن فكر كنند، و بگويند دست ما بلند شده، و يهوه همة اينها را نكرده است27
  .   زيرا كه ايشان قومِ گم كرده تدبير هستند، و در ايشان بصيرتي نيست28
  .فهميدند و در عاقبت خود تأمل مي نمودند كاش كه حكيم بوده، اين را مي 29
و خداوند، ايشان را تسليم ننموده . اگر صخره ايشان، ايشان را نفروخته.  چگونه يك نفر هزار را تعاقب مي كرد و دو نفر ده هزار را منهزم مي ساختند30

 .بود
  .شنداگر چه هم دشمنان ما خود حكَم با.  زيرا كه صخرة ايشان مثل صخرة ما نيست31
  . انگورهاي ايشان انگورهاي حنظل است، و خوشهاي ايشان تلخ است.  زيرا موِ ايشان از موهاي سدوم است، و از تاكستانهاي عموره32
  . شراب ايشان زهر اژدهاست و سم قاتل افعي33
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  آيا اين نزد من مكنون نيست و در خزانه هاي من مختوم ني؟ 34

  . زيرا كه روز هالك ايشان نزديك است و غذاي ايشان مي شتابد نگامي كه پاهاي ايشان بلغزد، انتقام و جزا از آن من است، ه35
چون مي بيند كه قوت ايشان نابوده شده، و هيچكس چه غالم و .  زيرا خداوند، قوم خود را داوري خواهد نمود و بر بندگان خويش شفقت خواهد كرد36

  .چه آزاد باقي نيست
  ان ايشان كجايند، و صخره اي كه بر آن اعتماد مي داشتند؟خداي:  و خواهد گفت37
  ! كه پيه قرباني هاي ايشان را مي خورند و شراب هداياي ريختني ايشان را مي نوشيدند؟ آنها برخواسته، شما را امداد كنند و براي شما ملجأ باشند38
  . و از دست من رهانده اي نيست. مجروح مي كنم و شفا مي دهم. م و زنده مي كنممن مي ميران.  اآلن ببيند كه من، او هستم و با من خداي ديگري نيست39
  . زيرا كه دست خود را به آسمان برمي افرازم، و مي گويم كه من تا ابداالباد زنده هستم40
 و به خصامان خود مكافات خواهم .آنگاه از دشمنان خود انتقام خواهم كشيد.  اگر شمشيرِ براق خود را تيز كنم و قصاص را به دست خود گيرم41

  .رسانيد
  .از خون كشتگان و اسيران، با رؤساي سروران دشمن. و شمشير من گوشت را خواهد خورد.  تيرهاي خود را از خون مست خواهم ساخت42
قام كشيده و براي زمين خود و قوم خويش زيرا انتقام خون بندگان خود را گرفته است و از دشمنان خود انت.  اي امت ها با قوم او آواز شادماني دهيد43

 . كفاره نموده است

  . و موسي آمده، تمامي سخنان اين سرود را به سمع قوم رسانيد، او و يوشع بن نون44
   و چون موسي از گفتن همة اين سخنان به تمامي اسرائيل فارغ شد، 45
هادت مي دهم، مشغول سازيد، تا فرزندان خود را حكم دهيد كه متوجه شده، تمامي دل خود را به همة سخناني كه من امروز به شما ش:  به ايشان گفت46

  .كلمات اين تورات را به عمل آورند
 زيرا كه اين براي شما امر باطل نيست، بلكه حيات شماست و واسطة اين امر، عمر خود را در زميني كه براي تصرفش از اردن به آنجا عبور مي كنيد، 47

 .ختطويل خواهيد سا
  : و خداوند در همان روز، موسي را خطاب كرده، گفت48
 به اين كوه عباريم يعني جبل نبو كه در زمين موآب در مقابل اريحاست برآي، و زمين كنعان را كه من آن را به بني اسرائيل به ملكيت مي دهم، مالحظه 49
  .كن

  . حق شو، چنانكه برادرت هارون در كوه هور مرد و به قوم خود ملحق شد به قوم خود مل  و تو در كوهي كه به آن برمي آيي وفات كرده،50
  . زيرا كه شما در ميان بني اسرائيل نزد آب مريبا قادش در بيابان سين به من تقصير نموديد، چون كه مرا در ميان بني اسرائيل تقديس نكرديد51
 .كه به بني اسرائيل مي دهم، داخل نخواهي شد پس زمين را پيش روي خود خواهي ديد، ليكن به آنجا به زميني 52
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   و اين است بركتي كه موسي، مرد خدا، قبل از وفاتش به بني اسرائيل بركت داده، 1
 ايشان يهوه از سينا آمد، و از سعير بر ايشان طلوع نمود و از جبل فاران درخشان گرديد و با كرورهاي مقدسين آمد، و از دست راست او براي :  گفت2

  .   شريعت آتشين پديد آمد
  .  به درستي كه قوم خود را دوست مي دارد و جميع مقدسانش در دست تو هستند و نزد پايهاي تو نشسته، هر يكي از كالم تو بهره مند مي شوند3
  . موسي براي ما شريعتي امر فرمود كه ميراث جماعت يعقوب است4
  .كه رؤساي قوم اسباط اسرائيل با هم جمع شدند و او در يشّورون پادشاه بود، هنگامي 5
 .  رؤبين زنده بماند و نميرد و مردان او در شماره كم نباشند6

به دستهاي خود براي خويشتن جنگ مي كند و تو از . اي خداوند آواز يهودا را بشنو، و او را به قوم خودش برسان:  و اين است دربارة يهودا كه گفت7
 . شيدشمنانش معاون مي با

  .و با او نزد آب مريبا منازعت كردي. تميم و اوريم تو نزد مرد مقدس توست كه او را در مسا امتحان نمودي:  و در بارة الوي گفت8
شتند و عهد زيرا كه كالم تو را نگاه مي دا. و پسران خود را ندانست.   كه دربارة پدر و مادر خود گفت كه ايشان را نديده ام و برادران خود را نشناخت9

  .تو را محافظت مي نمودند
  . قرباني هاي سوختني بر مذبح تو بخور به حضور تو خواهند آورد و.  احكام تو را به يعقوب تعليم خواهند داد و شريعت تو را به اسرائيل10
 . كمرهاي خصمان او را كه ديگر برنخيزند. بشكنكمرهاي مقاومت كنندگانش را .  اي خداوند اموال او را بركت بده، و اعمال دستهاي او را قبول فرما11

 .تمامي روز او را مستور مي سازد و درميان كتفهايش ساكن مي شود. حبيب خداوند نزد وي ايمن ساكن مي شود:  و دربارة بنيامين گفت12
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   در زيرش مقيم است؛ زمينش از خداوند مبارك باد، از نفايس آسمان و از شبنم، و از لجه ها كه:  و در بارة يوسف گفت13
   از نفايس محصوالت آفتاب و از نفايس نباتات ماه؛ 14
  . از فخرهاي كوههاي قديم، و از نفايس تلهاي جاوداني15
  .بركت بر سر يوسف برسد و بر فرق سر آنكه از برادران خود ممتاز گرديد.  از نفايس زمين و پري آن، و از رضامندي او كه در بوته ساكن بود16
و اينانند ده هزارهاي . با آنها امت ها را جميعاً تا به اقصاي زمين خواهد زد. اه او مثل نخست زادة گاوش باشد و شاخهايش مثل شاخهاي گاو وحشي ج17

 . افرايم و هزارهاي منَسي

  . اي زبولون در بيرون رفتنت شاد باش، وتو اي يساكار در خيمه هاي خويش:  و در بارة زبولون گفت18
 . زيرا كه فراواني دريا را خواهند مكيد و خزانه هاي مخفي ديگ را. در آنجا قرباني هاي عدالت را خواهند گذرانيد.  قومها را به كوه دعوت خواهند نمود19

   و بازو و فرق را نيزمي درد، مثل شير ماده ساكن باشد،. متبارك باد آنكه جاد را وسيع گرداند:  و دربارة جاد گفت20
صّة بهترين را براي خود نگاه دارد، زيرا كه در آنجا نصيب حاكم محفوظ است و با رؤساي قوم مي آيد و عدالت خداوند و احكامش را با اسرائيل  و ح21

 .بجا مي آورد
 .دان بچة شير است كه از باشان مي جهد:  و دربارة دان گفت22
 .آور و از بركت او مملو گرديده، مغرب و جنوب را به تصرف.  شواي نفتالي از رضا مندي خداوند سير:  و دربارة نفتالي گفت23
  .اشير از فرزندان مبارك شود، و نزد برادران خود مقبول شده، پاي خود را به روغن فرو برد:  و دربارة اشير گفت24
  . نعلين تو از آهن و برنج است، و مثل روزهايت همچنان قوت تو خواهد بود25
 .  كسي نيست، كه براي مدد تو بر آسمانها سوار شود و در كبرياي خود بر افالك اي يشورون مثل خدا26

  . خداي ازلي مسكن توست و در زير تو بازوهاي جاوداني است؛ و دشمن را از حضور تو اخراج كرده، مي گويد هالك كن27
  .از غله و شيره باشد و آسمان آن شبنم مي ريزد پس اسرائيل در امنيت ساكن خواهد شد، و چشمة يعقوب به تنهايي، در زميني كه پر 28
كه او سپر نصرت تو و شمشير جاه توست؛ و دشمنانت مطيع تو ! كيست مانند تو، اي قومي كه از خداوند نجات يافته ايد!  خوشابحال تو اي اسرائيل29

 .و تو بلنديهاي ايشان را پايمال خواهي  نمود. خواهند شد
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  .  به او نشان داد ب، به كوه نبو، بر قلة فسجه كه در مقابل اريحاست برآمد، و خداوند تمامي زمين را، از جلعاد تا دان، و موسي از عربات موآ1
  . و تمامي نفتالي و زمين افرايم و منسي و تمامي زمين يهودا را تا درياي مغربي2
  . است تا صوغر  و جنوب را و ميدان درة اريحا را كه شهر نخلستان3
اين است زميني كه براي ابراهيم و اسحاق و يعقوب قسم خورده، گفتم كه اين را به ذريت تو خواهم داد، تو را اجازت دادم كه به : داوند وي را گفت و خ4

  .             چشم خود آن را ببيني ليكن به آنجا عبور نخواهي كرد
  .ند مرد پس موسي بندة خداوند در آنجا به زمين   موآب برحسب قول خداو5
 .  و او را در زمين موآب در مقابل بيت فعور، در دره دفن كرد، و احدي قبر او را تا امروز ندانسته است6

  . و موسي چون وفات يافت، صد و بيست  سال داشت، و نه چشمش تار، و نه قوتش كم شده بود7
 . ي ماتم و نوحه گري براي موسي سپري گشتپس روزها.  و بني اسرائيل براي موسي در عربات موآب سي روز ماتم گرفتند8

و بني اسرائيل او را اطاعت نمودند، و برحسب  آنچه خداوند به .  و يوشع بن نون از روح حكمت مملو بود، چونكه موسي دستهاي خود را بر او نهاده بود9
 .موسي امر فرموده بود، عمل كردند

  ه است كه خداوند او را روبرو شناخته باشد، و نبي اي مثل موسي تا بحال در اسرائيل برنخاست10
   در جميع آيات و معجزاتي كه خداوند او را فرستاد تا آنها را در زمين مصر به فرعون و جميع بندگانش و تمامي زمينش بنمايد،11
 .  و در تمامي دست قوي، و جميع آن هيبت عظيم كه موسي درنظر همة اسرائيل نمود12
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 كتاب يوشع

  
  
1 

  : خادم موسي را خطاب كرده، گفت  و واقع شد بعد از وفات موسي، بندة خداوند، كه خداوند يوشع بن نون،
  .پس اآلن برخيز و از اين اُردن عبوركن، تو و تمامي اين قوم، به زميني كه من به ايشان، يعني به بني اسرائيل مي دهم.  موسي بندة من وفات يافته است2
  . جايي كه كف پاي شما گذارده شود به شما داده ام، چنانكه به موسي گفتم هر3
  . از صحرا و اين لبنان تا نهر بزرگ يعني فرات، تمامي حتيان و تا درياي بزرگ به طرف مغرب آفتاب، حدود شما خواهد بود4
تو را مهمل نخواهم گذاشت و ترك نخواهم . ي بودم با تو خواهم بودچنانكه با موس.  هيچكس را در تمامي ايام عمرت ياراي مقاومت با تو نخواهد بود5

  .نمود
  . قوي و دلير باش، زيراكه تو اين قوم را متصرف زميني كه براي پدران قسم خوردم كه به ايشان بدهم، خواهي ساخت6
زنهار از آن به طرف راست يا . ت متوجه شده، عمل نمايي فقط قوي و بسيار دلير باش تا بر حسب تمامي شريعتي كه بندة من، موسي تو را امر كرده اس7

  .چپ تجاوز منما تا هر جايي كه روي، كامياب شوي
 اين كتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلكه روز و شب در آن تفكر كن تا بر حسب هر آنچه در آن مكتوب است متوجه شده، عمل نمايي زيرا همچنين 8

  .، و همچنين كامياب خواهي شدراه خود را فيروز خواهي ساخت
 . آيا تو را امر نكردم؟ پس قوي و دلير باش، مترس و هراسان مباش زيرا در هر جا كه بروي يهوه خداي توست9
  : پس يوشع رؤساي قوم را امر فرموده، گفت10
 كه بعد از سه روز، شما از اين اُردن عبور كرده، داخل براي خود توشه حاضر كنيد،  زيرا:  در ميان لشكرگاه بگذريد و قوم را امر فرموده، بگوييد11

 .خواهيد شد تا تصرف كنيد در زميني كه يهوه خداي شما، به شما براي ملكيت مي دهد
  :  و يوشع رؤبينيان و جاديان و نصف سبط منَسي را خطاب كرده، گفت12
  .يهوه، خداي شما به شما آرامي   مي دهد و اين زمين را به شما مي بخشد:  فرموده، گفت بياد آوريد آن سخن را كه موسي، بندة خداوند، به شما امر13
ُن به شما داد خواهد ماند، و اما شما مسلح شده، يعني جميع مردان جنگي پيش روي    زنان و اطفال و مواشي شما در زميني كه موسي درآن طرف اُرد14

  . انت نماييدبرادران خود عبور كنيد، و ايشان را اع
 تا خداوند برادران شما را مثل شما آرامي داده باشد، و ايشان نيز در زميني كه يهوه، خداي شما به ايشان مي دهد تصرف كرده باشند، آنگاه به زمين 15

 .ملكّيت خود خواهي شد، در آن كه موسي، بندة خداوند به آن طرف اُردن به سوي مشرق آفتاب به شما داد
  .هر آنچه به ما فرمودي خواهيم كرد، و هر جا ما را بفرستي، خواهيم رفت: ان در جواب يوشع گفتند ايش16
  .  چنانكه موسي را در هر چيز اطاعت نموديم، تو را نيز اطاعت خواهيم نمود، فقط  يهوه خداي تو، با تو باشد چنانكه با موسي بود17
 .و را در هر چيزي كه او را امر فرمايي اطاعت نكند، كشته خواهد شد، فقط قوي و دلير باش هر كسي كه ار حكم تو رو گرداند و كالم ت18
  
2 

 پس رفته، به خانة زن زانيه اي كه راحاب نام .نه شده، زمين و اريحا را ببينيدروا:  و يوشع بن نون دو مرد جاسوس از شطّيم به پنهاني فرستاده، گفت
  .دداشت داخل شده، در آ نجا خوابيدن

  . و ملك اريحا را خبر دادند كه اينك مردمان از بني اسرائيل امشب داخل اين جا شدند تا زمين را جاسوسي كنند2
  .مرداني را كه نزد تو آمده، به خانة تو داخل شده اند، بيرون بياور زيرا براي جاسوسي تمامي زمين آمده اند:  و ملك اريحا نزد راحاب فرستاده، گفت3
  .   بلي آن مردان نزد من آمدند، اما ندانستم از كجا بودند: و مرد را گرفته، ايشان را پنهان كرد وگفت و زن آن د4
به زودي ايشان را تعاقب نماييد كه به ايشان خواهيد .  و نزديك به وقت بستن دروازه، آن مردان در تاريكي بيرون رفتند ونمي دانم كه ايشان كجا رفتند5

  .رسيد
  .ان را به پشت بام برده در شاخه هاي كتان كه براي خود بر پشت بام چيده بود، پنهان كرده بود ليكن او ايش6
 . پس آن كسان، ايشان را به راه اُردن تا گدارها تعاقب نمودند، و چون تعاقب كنندگان ايشان بيرون رفتند، دروازه را بستند7
  .ر آمد و قبل از آنكه بخوابند، او نزد ايشان به پشت بام ب8
مي دانم كه يهوه اين زمين را به شما داده، و ترس شما بر ما مستولي شده است، و تمام ساكنان زمين به سبب شما گداخته شده «:  و به آن مردان گفت9

  .اند
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 به دو پادشاه آموريان كه به آن  زيرا شنيده ام كه خداوند چگونه آب درياي قلزم را پيش روي شما خشكانيد، وقتي كه از مصر بيرون آمديد، و آنچه10
  . طرف اُردن بودند كرديد، يعني سيحون وعوج كه ايشان را هالك ساختيد

  . و چون شنيديم دلهاي ما گداخته شد، و به سبب شما ديگر در كسي جان نماند، زيرا كه يهوه خداي شما، باال در آسمان و پايين بر زمين خداست11
  خداوند قسم بخوريد كه چنانكه به شما احسان كردم، شما نيز به خاندان پدرم احسان خواهيد نموده، و نشانة امانت به من بدهيد پس اآلن براي من به 12
  . كه پدرم و خواهرانم و هرچه دارند زنده خواهيد گذارد، و جانهاي ما را از موت رستگار خواهيد ساخت13
ما بميرند كه چون خداوند اين زمين را به ما بدهد، اگر اين كار ما را بروز ندهيد، البته به شما احسان و جانهاي ما به عوض ش«:  آن مردان به وي گفتند14

  .امانت خواهيم كرد

  . پس ايشان را با طناب از دريچه پايين كرد، زيرا خانة او بر حصار شهر بود و او بر حصار ساكن بود15
بعد از آن به راه .  كنندگان به شما برسند و در آنجا سه روز خود را پنهان كنيد، تا تعاقب كنندگان برگردندبه كوه برويد مبادا تعاقب:  و ايشان را گفت16

  .خود برويد
  .ما از اين قسم تو كه به ما دادي مبرا خواهيم شد:  آن مردان به وي گفتند17
 ما را به پايين كردي ببند، و پدرت و مادرت و برادرانت و تمامي خاندان  اينك چون ما به زمين داخل شويم، اين طناب ريسمان قرمز را به دريچه اي كه18

  .پدرت را نزد خود جمع كن
 و چنين خواهد شد كه هر كسي كه از در خانة تو به كوچه بيرون رود، خونش بر سرش خواهد بود و ما مبرا خواهيم بود، و هر كه نزد تو در خانه 19

  .خونش بر سر ما خواهد بودباشد، اگر كسي بر او دست بگذارد، 
  . و اگر اين كار ما را بروز دهي، از قسم تو كه ما را داده اي مبرا خواهيم بود20
 .پس ايشان را روانه كرده، رفتند، و طناب قرمز را به دريچه بست. موافق كالم شما باشد:  او گفت21
د تا تعاقب كنند گان برگشتند، و تعاقب كنندگان تمامي راه را جستجو كردند ولي  پس ايشان روانه  شده، به كوه در آمدند و در آنجا سه روز ماندن22

  .ايشان را نيافتند
 پس آن دو مرد برگشته، از كوه به زير آمدند و از نهر عبور نموده، نزد يوشع بن نون رسيدند، و هر آنچه به ايشان واقع شده بود، براي وي بيان 23

  .كردند
 . آينه خداوند تمامي زمين را به دست ما داده است و جميع ساكنان زمين به سبب ما گداخته شده اندهر:  و به يوشع گفتند24

 
3 

  . بامدادان يوشع بزودي بر خاسته، او و تمامي بني اسرائيل از شطيم روانه شده، به اُردن آمدند، و قبل از عبور كردن در آنجا منزل گرفتند
  .از ميان لشكرگاه گذشتند و بعد از سه روز رؤساي ايشان 2
چون تابوت عهد يهوه، خداي خود را ببينيد كه الويان كهنه آن را مي برند، آنگاه شما از جاي خود روانه شده، در عقب آن «:  و قوم را امر كرده، گفتند3

  .برويد
  .كه بايد رفت بدانيد، زيرا كه اين راه قبل از اين عبور نكرده ايد و در ميان شما و آن، به مقدار دو هزار ذارع مسافت باشد، و نزديك آن مياييد تا راهي 4
  .خود را تقديس نماييد زيرا فردا خداوند در ميان شما كارهاي عجيب خواهد كرد:  و يوشع به قوم گفت5
 . پيش روي قوم روانه شدندپس تابوت عهد را برداشته،. تابوت عهد را برداشته، پيش روي قوم برويد:  و يوشع كاهنان را خطاب كرده، گفت6
  .امروز به بزرگ ساختن تو در نظر تمام اسرائيل شروع مي كنم تا بدانند كه چنانكه با موسي بودم با تو نيز خواهم بود:  و خداوند يوشع را گفت7
8ن برسيد در اُردن باستيد پس كاهنان را كه تابوت عهد را بر مي دارند امر فرموده، بگو چون شما به كنار آب اُرد.  
  .اينجا نزديك آمده، سخنان يهوه خداي خود را بشنويد:  و يوشع بني اسرائيل را گفت9
به اين خواهيد دانست كه خداي زنده در ميان شماست، و او كنعانيان و حتّيان و جِويان و فَرزّيان و جرجاشيان و آموريان و يبوسيان را :  و يوشع گفت10

  .بته بيرون خواهد كرداز پيش روي شما ال
  . اينك تابوت عهد خداوند تمامي زمين، پيش روي شما به اردن عبور مي كند11
  . پس اآلن دوازده نفر از اسباط اسرائيل، يعني از هرسبط يك نفر را انتخاب كنيد12
ند در آبهاي اُردن قرار گيرد كه آبهاي اُردن، يعني آبهايي  و واقع خواهد شد چون كف پايهاي كاهناني كه تابوت يهوه، خداوند تمامي زمين را برمي دار13

 .كه از باال مي آيد شكافته شده مثل توده بر روي هم خواهد ايستاد
  . و چون قوم از خيمه هاي خود روانه شدند تا از اُردن عبور كنند و كاهنان تابوت عهد را پيش روي قوم مي برند14
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 كناره  ردن رسيدند، و پايهاي كاهناني كه تابوت را برداشته بودند، به كنار آب فرو رفت و اُردن، تمام موسم حصاد، بر همة و بردارند گان تابوت به ا15ُ
  .هايش سيالب مي شود

ي كه به سوي درياي عربه،  واقع شد كه آبهايي كه از باال مي آمد، بايستاد و به مسافتي بسيار دور تا شهر آدم كه به جانب صَرتان است، بلند شد، و آب16
  . يعني بحرالملح مي رفت تماماً قطع شد، و قوم در مقابل اريحا عبور كردند

 و كاهناني كه تابوت عهد خداوند را برمي داشتند، درميان اُردن بر خشكي قايم ايستادند، و جميع اسرائيل به خشكي عبور كردند تا تمامي قوم از اُردن، 17
 .بالكليه گذشتند

  
4 

  : و واقع شد كه چون تمامي قوم از اُردن بالكليه گذشتند، خداوند يوشع را خطاب كرده، گفت
  . دوازده نفر از قوم، يعني از هر سبط يك نفر را بگيريد2
رداريد، و آنها را با خود برده، در از اينجا از ميان اُردن از جايي كه پايهاي كاهنان قايم ايستاده بود، دوازده سنگ ب:  و ايشان را امر فرموده، بگوييد3

  .منزلي كه امشب در آن فرود مي آييد بنهيد
  . پس يوشع آن دوازده مرد را كه از بني اسرائيل انتخاب كرده بود، يعني از هر سبط يك نفر طلبيد4
ك سنگ موافق شمارة اسباط بني اسرائيل بر دوش خود پيش تابوت يهوه، خداي خود به ميان اُردن برويد، و هركسي از شما ي«:  و يوشع به ايشان گفت5

  .بردارد
  هنگامي كه پسران شما در زمان آينده پرسيده، گويند كه مقصود شما از اين سنگها چيست،.  تا اين در ميان شما عالمتي باشد6
 مي گذشت، آبهاي اُردن شكافته شد، پس  ي كه آن از اُردن آنگاه به ايشان بگوييد كه آبهاي اُردن از حضور تابوت عهد خداوند شكافته شد، يعني هنگام7

 .اين سنگها به جهت بني اسرائيل براي يادگاري ابدي خواهد بود
 و بني اسرائيل موافق آنچه يوشع امر فرموده بود كردند، و دوازده سنگ از ميان اُردن به طوري كه خداوند به يوشع گفته بود، موافق شمارة اسباط بني 8

  .  اسرائيل برداشتند، و آنها را با خود به جايي كه در آن منزل گرفتند برده، آنها را در آنجا نهادند
 . و يوشع در وسط اُردن، در جايي كه پايهاي كاهناني كه تابوت عهد را برداشته بودند، ايستاده بود، دوازده سنگ نصب كرد و در آنجا تا امروز هست9
را برمي داشتند، در وسط اُردن ايستادند تا هر آنچه خداوند يوشع را امر فرموده بود كه به قوم بگويد تمام شد، به حسب آنچه  و كاهناني كه تابوت 10

  . و قوم به تعجيل عبور كردند. موسي به يوشع امر كرده بود
  .وم عبور كردند و بعد از آنكه تمامي قوم بالكل گذشتند، واقع شد كه تابوت خداوند و كاهنان به حضور ق11
  .  و بني رؤبين و بني جاد و نصف سبط منَسي مسلح شده، پيش روي بني اسرائيل عبور كردند، چنانكه موسي به ايشان گفته بود12
 . قريب به چهل هزار نفر مهيا شدة كارزار به حضور خداوند به صحراي اريحا براي جنگ عبور كردند13
 .ر نظر تمامي اسرائيل بزرگ ساخت، و از او در تمام ايام عمرش مي ترسيدند، چنانكه از موسي ترسيده بودند و در آن روز خداوند، يوشع را د14
  :    و خداوند يوشع را خطاب كرده، گفت15
  . كاهناني را كه تابوت شهادت را برمي دارند، بفرما كه از اُردن برآيند16
  .ن برآييداز اُرد:  پس يوشع كاهنان را امر فرموده، گفت17
 و چون كاهناني كه تابوت عهد خداوند را برمي داشتند، از ميان اُردن برآمدند و كف پايهاي كاهنان بر خشكي گذارده شد، آنگاه آب اُردن بجاي خود 18

 . برگشت و مثل پيش بر تمامي كناره هايش جاري شد

  . جال به جانب شرقي اريحا اردو زدند و در روز دهم از ماه اول، قوم از اُردن برآمدند و در جِل19ْ
  . و يوشع آن دوازده سنگ را كه از اُردن گرفته بودند، در جِلْجال نصب كرد20
  چون پسران شما در آينده از پدران خود پرسيده، گويند كه اين سنگها چيست،«:  و بني اسرائيل را خطاب كرده، گفت21
  .  كه اسرائيل از اين اُردن به خشكي عبور كردند آنگاه پسران خود را تعليم داده، گوييد22 
 زيرا يهوه، خداي شما، آب اُردن را از پيش روي شما خشكانيد تا شما عبور كرديد، چنانكه يهوه خداي شما به بحر قلزم كرد كه آن را پيش روي ما 23

  .خشكانيد تا ما عبور كرديم
  .دانند كه آن زورآور است، و از يهوه، خداي شما، همة اوقات بترسند تا تمامي قومهاي زمين دست خداوند را ب24
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 و واقع شد كه چون تمامي ملوك اَمورياني كه به آن طرف اُردن به سمت مغرب بودند، و تمامي ملوك كنعانياني كه به كناره دريا بودند، شنيدند كه 
 .بود تا ما عبور كرديم، دلهاي ايشان گداخته شد و از ترس بني اسرائيل، ديگر جان در ايشان نماندخداوند آب اُردن را پيش روي بني اسرائيل خشكانيده 

  .مختون ساز كاردها از سنگ چخماق براي خود بساز، و بني اسرائيل را بار ديگر:  در آن وقت، خداوند به يوشع گفت2
  .فه ختنه كرد و يوشع  كاردها از سنگ چخماق ساخته، بني اسرائيل را بر تل غل3
  .    و سبب ختنه كردن يوشع اين بود كه تمام ذكوران قوم، يعني تمام مردان جنگي كه از مصر بيرون آمدند، به سر راه در صحرا مردند4
   مختون نگشتند، اما تمامي قوم كه بيرون آمدند مختون بودند، و تمامي قوم كه در صحرا بعد از بيرون آمدند ايشان از مصر به سر راه مولود شدند،5
زانرو كه آواز .  زيرا بني اسرائيل چهل سال در بيابان راه مي رفتند، تا تمامي آن طايفه، يعني آن مردان جنگي كه از مصر بيرون آمده بودند، تمام شدند6

د براي پدران ايشان قسم خورده بود كه آن را شما را نمي گذارم كه آن زمين را ببينيد كه خداون«: خداوند را نشنيدند و خداوند به ايشان قسم خورده، گفت
  .به ما بدهد، زميني كه به شير و شهد جاري است

 . را مختون ساخت، زيرا نامختون بودند چونكه ايشان را در راه ختنه نكرده بودند  و اما پسران ايشان كه در جاي آنها برخيزانيده بود، يوشع ايشان7
  . خود در لشكرگاه ماندند تا شفا يافتند مام قوم فارغ شدند، در جايهاي و واقع شد كه چون از ختنه كردن ت8
 .از اين سبب نام آن مكان تا امروز جِلْجال خوانده مي شود. امروز عار مصر را از روي شما غلطانيدم«:  و خداوند به يوشع گفت9
  .در صحراي اريحا نگاه داشتند و بني اسرائيل در جِلْجال اردو زدند و عيد فصح را شب روز چهاردهم ماه، 10
  . و در فرداي بعد از فصح در همان روز، از حاصل كُهنة زمين، نازكنهاي فطير و خوشه هاي برشته شده خوردند11
 .  خوردند و در فرداي آن روزي كه از حاصل زمين خوردند، من موقوف شد و بني اسرائيل ديگر من نداشتند، و در آن سال از محصول زمين كنعان مي12

و يوشع .  و واقع شد چون يوشع نزد اريحا بود كه چشمان خود را باال انداخته، ديد كه اينك مردي با شمشير برهنه در دست خود پيش وي ايستاده بود13
  آيا تو ازما هستي يا از دشمنان ما؟: نزد وي آمده، او را گفت

  آقايم به بندة خود چه مي گويد؟: پس يوشع روي به زمين افتاده، سجده كرد و به وي گفت. مدمني، بلكه من سردار لشكر خداوند هستم كه اآلن آ:  گفت14
 .و يوشع چنين كرد.  سردار لشكر خداوند به يوشع گفت كه نعلين خود را از پايت بيرون كن زيرا جايي كه تو ايستاده اي مقدس است15
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  . كه كسي به آن رفت و آمد نمي كرد به سبب بني اسرائيل سخت بسته شد، به طوري و اريحا
  .ببين اريحا و ملكَش و مردان جنگي را به دست تو تسليم كردم:  و يهوه به يوشع گفت2
  . پس شما يعني همة مردان جنگي، شهر را طواف كنيد، و يك مرتبه دور شهر بگرديد، و شش روز چنين كن3
  .دارند، و در روز هفتم شهر را هفت مرتبه طواف كنيد، و كاهنان كَرِنّا را بنوازند و هفت كاهن پيش تابوت، هفت كَرِنّاي يو بيل بر4
 و چون بوق يوبيل كشيده شود و شما آواز كَرِنّا را بشنويد، تمامي قوم به آواز بلند صدا كنند، و حصار شهر به زمين خواهد افتاد، و هركس از قوم پيش 5

  .روي خود برآيد
  .تابوت عهد را برداريد و هفت كاهن هفت كّرِنّاي يوبيل را پيش تابوت خداوند بردارند«: ن را خوانده، به ايشان گفت پس يوشع بن نون كاهنا6
 . پيش برويد و شهر را طواف كنيد، و مردان مسلح پيش تابوت خداوند بروند:  و به قوم گفتند7

 برداشته، پيش خداوند رفتند و كَرِنّاها را نواختند و تابوت عهد خداوند از عقب ايشان  و چون يوشع اين را به قوم گفت، هفت كاهن هفت كَرِنّاي يوبيل را8
  .روانه شد

  . و مردان مسلح پيش كاهناني كه كَرِنّاها را مي نواختند رفتند، و ساقه لشكر از عقب تابوت روانه شدند؛ و چون مي رفتند، كاهنان كَرِنّاها را مي نواختند9
آن . صدا نزنيد و آواز شما شنيده نشود، بلكه سخني از دهان شما بيرون نيايد تا روزي كه به شما بگويم كه صدا كنيد: مر فرموده، گفت و يوشع قوم را ا10

  .وقت صدا زنيد
 .بردندو ايشان به لشكرگاه برگشتند و شب را در لشكرگاه به سر .  پس تابوت خداوند را به شهر طواف داد و يك مرتبه دور شهر گردش كرد11
  . بامدادان يوشع به زودي برخاست و كاهنان بابوت خداوند را برداشتند12
 و هفت كاهن هفت كَرِنّاي يوبيل را برداشته، پيش تابوت خداوند مي رفتند، و كَرِنّاها را مي نواختند، و مردان مسلح پيش ايشان مي رفتند، و ساقة لشكر 13

  .كاهنان كَرِنّاها را مي نواختند فتندو چون مي ر از عقب تابوت خداوند رفتند، 
 . پس روز دوم، شهر را يك مرتبه طواف كرده، به لشكرگاه برگشتند، و شش روز چنين كردند14
 و در روز هفتم، وقت طلوع فجر، به زودي برخاسته، شهر را به همين طور هفت مرتبه طواف كردند، جز اينكه در آن روز شهر را هفت مرتبه طواف 15

  .كردند
  . صدا زنيد زيرا خداوند شهر را به شما داده است:  و چنين شد در مرتبة هفتم، چون كاهنان كَرِنّاها را نواختند كه يوشع به قوم گفت16
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سوالني  و خود شهر و هر چه در آن است براي خداوند حرام خواهد شد، و راحاب فاحشه فقط، با هرچه با وي در خانه باشد زنده خواهند ماند، زيرا ر17
  .را كه فرستاديم پنهان كرد

 از آن چيز   و اما شما زنهار خويشتن را از چيز حرام نگاه داريد، مبادا بعد از آنكه آن را حرام نگاه داريد، مبادا بعد از آنكه آن را حرام كرده باشيد،18
  .حرام بگيريد و لشكرگاه اسرائيل را حرام كرده، آن را مضطرب سازيد

  .ه و طال و ظروف مسين و آهنين، وقف خداوند مي باشد و به خزانة خداوند گذارده شود و تمامي نقر19
و قوم يعني هركس . و چون قوم آواز كَرِنّا را شنيدند و قوم به آواز بلند صدا زدند، حصار شهر به زمين افتاد.  آنگاه قوم صدا زدند و كَرِنّاها را نواختند20

  . را گرفتندپيش روي خود به شهر برآمد و شهر
 . و هرآنچه در شهر بود از مرد و زن و جوان و پير و حتي گاو و گوسفند و االغ را به دم شمشير هالك كردند21
به خانة زن فاحشه برويد، و زن را با هرچه دارد ازآنجا بيرون آريد چنانكه براي وي «:  و يوشع به آن دو مرد كه به جاسوسي زمين رفته بودند، گفت22

  .رديدقسم خو
 پس آن دو جوان جاسوس داخل شده، راحاب و پدرش و مادرش و برادرانش را با هرچه داشت بيرون آوردند، بلكه تمام خويشانش را آورده، ايشان 23

  .را بيرون لشكرگاه اسرائيل جا دادند
  .را به خزانة خانة خداوند گذراندندليكن نقره و طال و ظروف مسين و آهنين .  به آتش سوزانيدند  و شهر را با آنچه در آن بود،24
 و يوشع، راحاب فاحشه و خاندان پدرش را با هرچه از آن او بود زنده نگاه داشت، و او تا امروز در ميان اسرائيل ساكن است، زيرا رسوالن را كه 25

 .يوشع براي جاسوسي اريحا فرستاده بود پنهان كرد
ملعون باد به حضور خداوند كسي كه برخاسته، اين شهر اريحا را بنا كند؛ به نخست زداة خود بنيادش «: ت گف  و در آنوقت يوشع ايشان را قسم داده،26

  .خواهد نهاد، و به پسر كوچك خود دروازه هايش را برپا خواهد نمود
 . و خداوند با يوشع مي بود و اسم او در تمامي آن زمين شهرت يافت27
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بود خيانت ورزيدند، زيرا عخان ابن كَرمي ابن زَبدي ابن زارح از سبط يهودا، از آنچه حرام شده بود گرفت، و غضب  و بني اسرائيل در آنچه حرام شده 
 .خداوند بر بني اسرائيل افروخته شد

رويد و زمين را ب:  و يوشع از اريحا تا عاي كه نزديك بيت آون به طرف شرقي بيت ئيل واقع است، مردان فرستاد و ايشان را خطاب كرده، گفت2
  . را جاسوسي كردند پس آن مردان رفته، عاي. جاسوسي كنيد

تمامي قوم برنيايند، به قدر دو يا سه هزار نفر برآيند و عاي را بزنند و تمامي قوم را به آنجا زحمت ندهي زيرا كه «:  و نزد يوشع برگشته، او را گفتند3
  .ايشان كم اند

  . آنجا رفتند و از حضور مردان عاي فرار كردند پس غريب سه هزار نفر از قوم به4
و دل قوم گذاخته شده، .  و مردان عاي از آنها به قدر سي و شش نفر كشتند و از پيش دروازه تا شبارين ايشان را تعاقب نموده، ايشان را در نشيب زدند5

 . مثل آب گرديد

  .اوند تا شام رو به زمين افتادند، و خاك به سرهاي خود پاشيدند و يوشع و مشايخ اسرائيل جامة خود را چاك زده، پيش تابوت خد6
كاش راضي شده . آه اي خداوند يهوه براي چه اين قوم را از اُردن عبور دادي تا ما را به دست اَموريان تسليم كرده، ما را هالك كني:  و يوشع گفت7

  .بوديم كه به آن طرف اُردن بمانيم
  .وييم بعد از آنكه اسرائيل از حضور دشمنان خود پشت داده اند آه اي خداوند چه بگ8
و تو به اسم بزرگ خود .  زيرا چون كنعانيان و تمامي ساكنان زمين اين را بشنوند، دور ما را خواهند گرفت و نام ما را از اين زمين منقطع خواهند كرد9

 چه خواهي كرد؟ 

  ن طور به روي خود افتاده اي؟ چرا تو به اي! برخيز«:  خداوند به يوشع گفت10
 اسرائيل گناه كرده، و از عهدي نيز كه به ايشان امر فرمودم تجاوز نموده اند و از چيز حرام هم گرفته، دزديده اند، بلكه انكار كرده، آن را در اسباب خود 11

  . گذاشته اند
و اگر چيز حرام . ز حضور دشمنان خود پشت داده اند، زيرا كه ملعون شده اند از اين سبب بني اسرائيل نمي توانند به حضور دشمنان خود بايستند و ا12

  .را از ميان خود تباه نسازيد، من ديگر با شما نخواهم بود
يان توست و اي اسرائيل چيزي حرام در م:  برخيز قوم را تقديس نما و بگو براي فردا خويشتن را تقديس نماييد، زيرا يهوه خداي اسرائيل چنين مي گويد13

  .تا اين چيز حرام را از ميان خود دور نكني، پيش روي دشمنان خود نمي تواني ايستاد
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 پس بامدادان، شما موافق اسباط خود نزديك بياييد، و چنين شود كه سبطي را كه خداوند انتخاب كند به قبيله هاي خود نزديك آيند؛ و قبيله اي را 14
  . خود نزديك بيايند؛ و خانداني را كه خداوند انتخاب كند به مردان خود نزديك آيندخداوند انتخاب كند، به خاندانهاي

 و هركه آن چيز حرام نزد او يافت شود، با هر چه دارد به آتش سوخته شود، زيرا كه عهد خداوند تجاوز نموده، قباحتي در ميان اسرائيل به عمل آورده 15
 . است

  .، اسرائيل را به اسباط ايشان نزديك آورد و سبط يهودا گرفته شد پس يوشع بامدادان بزودي برخاسته16
  .پس قبيلة زارحيان را به مردان ايشان نزديك آورد و زَبدي گرفته شد.  و قبيلة يهودا را نزديك آورد و قبيلة زارحيان گرفته شد17
  . ي بن زارح از سبط يهودا گرفته شد و خاندان او را به مردان ايشان نزديك آورد و عخان بن كَرمي ابن زَبد18
  .اي پسر من، اآلن يهوه خداي اسرائيل را جالل بده و نزد او اعتراف نما و مراخبر بده كه چه كردي و از ما مخفي مدار«:  و يوشع به عخان گفت19
  .ه عمل آورده امفي الواقع به يهوه خداي اسرائيل گناه كرده، و چنين و چنان ب:  عخان در جواب يوشع گفت20
 چون در ميان غنيمت ردايي فاخر شنعاري و دويست مثقال نقره و يك شمش طال كه وزنش پنجاه مثقال بود ديدم، آنها را طمع ورزيده، گرفتم، و اينك 21

 » .در ميان خيمة من در زمين است و نقره زير آن مي باشد

  .ك در خيمه او پنهان بود و نقره زير آن آنگاه يوشع رسوالن فرستاد و به خيمه دويدند، و اين22
  . و آنها را از ميان خيمه گرفته، نزد يوشع و جميع بني اسرائيل آوردند و آنها را به حضور خداوند نهادند23
وسفندانش و خيمه  و يوشع و تمامي بني اسرائيل با وي، عخان پسر زارح و نقره و ردا و شمش طال و پسرانش و دخترانش و گاوانش و حمارانش و گ24

  .اش و تمامي مايملكش را گرفته، آنها را به وادي عخور بردند
پس تمامي اسرائيل او را سنگسار كردند و آنها را به » .براي چه ما را مضطرب ساختي؟ خداوند امروز تو را مضطرب خواهد ساخت«:  و يوشع گفت25

  . آتش سوزانيدند و ايشان را به سنگها سنگسار كردند
و خداوند از شدت غضب خود برگشت؛ بنابراين اسم آن مكان تا امروز وادي عخور . و تودة بزرگ از سنگها بر او برپا داشتند كه تا به امروز هست 26

 .ناميده شده است
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لك عاي و قوم او و شهرش و اينك م. تمامي مردان جنگي را با خود بردار و برخاسته، به عاي برو. مترس و هراسان مباش:  و خداوند به يوشع گفت
  .زمينش را به دست تو دادم

 .  و به عاي و و ملكش به طوري كه به اريحا و ملكش عمل نمودي بكن، ليكن غنيمتش را با بهايمش براي خود به تاراج گيريد و در پشت شهر كمين ساز2

  .فر از مردان دالور انتخاب كرده، ايشان را در شب فرستادو يوشع سي هزار ن.  پس يوشع و جميع مردان جنگي برخاستند تا به عاي بروند3
  .اينك شما براي شهر در كمين باشيد، يعني از پشت شهر و از شهر بسيار دور مرويد، و همة شما مستعد باشيد«:  و ايشان را امر فرموده، گفت4
  .به مقابله ما بيرون آيند، از پيش ايشان فرار خواهيم كرد شهر خواهيم آمد، و چون مثل دفعة اول   و من و تمام قومي كه با منند، نزديك5
   و ما را تعاقب خواهند كرد تا ايشان را از شهر دور سازيم، زيرا خواهند گفت كه مثل دفعة اول از حضور ما فرار مي كنند؛ پس از پيش ايشان خواهيم6

  .     گريخت
  .اينك شما را امر نمودم.  شهر را به آتش بسوزانيد و موافق سخن خداوند به عمل آوريد آنگاه از كمين گاه برخاسته، شهر را گرفته باشيد، پس7
 . پس يوشع ايشان را فرستاد و به كمين گاه رفته، در ميان بيت ئيل و عاي به طرف غربي عاي ماندند و يوشع آن شب را در ميان قوم بسر برد9
  .ي نمود، و او با مشايخ اسرائيل پيش روي قوم بسوي عاي روانه شدند و يوشع بامدادان بزودي برخاسته، قوم را صف آراي10
و در ميان او و عاي وادي اي .  و تمامي مردان جنگي كه با وي بودند روانه شده، نزديك آمدند و در مقابل شهر رسيده، به طرف شمال عاي فرود آمدند11

  . بود
  .بيت ئيل و عاي به طرف غربي شهر در كمين نهاد و قريب به پنج هزار نفر گرفته، ايشان را در ميان 12
 در كمين بودند قرار دادند؛ و يوشع آن شب در ميان وادي   پس قوم، يعني تمامي لشكر كه به طرف شمالي شهر بودند و آناني را كه به طرف غربي شهر13

  .رفت
ند، و مردان شهر به مقابلة بني اسرائيل براي جنگ به جاي معين پيش  و چون ملك عاي اين را ديد او و تمامي قومش تعجيل نموده، به زودي برخاست14

  .عربه بيرون رفتند؛ و او ندانست كه در پشت شهر براي وي در كمين هستند
  . و يوشع و همة اسرائيل خود را از حضور ايشان منهزم ساخته، به راه بيابان فرار كردند15
  .پس يوشع را تعاقب نموده، از شهر دور شدند. دادند تا ايشان را تعاقب كنند و تمامي قومي را كه در شهر بودند ندا در 16
 . و هيچكس در عاي و بيت ئيل باقي نماند كه از عقب بني اسرائيل بيرون نرفت، و دروازه هاي شهر را باز گذاشته، اسرائيل را تعاقب نمودند17
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ي دراز كن، زيرا آن را به دست تو دادم، و يوشع، مزراقي را كه به دست خود داشت مزراقي كه در دست توست، بسوي عا:  و خداوند به يوشع گفت18
  .بسوي شهر دراز كرد

 دويدند و داخل شهر شده، آن را گرفتند و تعجيل نموده،   و آناني كه در كمين بودند، بزودي از جاي خود برخاستند و چون او دست خود را دراز كرد،19
  .شهر را به آتش سوزانيدند

و . پس براي ايشان طاقت نماند كه به اين طرف و آن طرف بگريزند.  و مردان عاي بر عقب نگريسته، ديدند كه اينك دود شهر بسوي آسمان باال مي رود20
  .قومي كه بسوي صحرا مي گريختند بر تعاقب كنندگان خود برگشتند

، شهر را گرفته اند و دود شهر باال مي رود، ايشان برگشته، مردان عاي را شكست  و چون يوشع و تمامي اسرائيل ديدند كه آناني كه در كمين بودند21
  .دادند

آنان از يك طرف  و اينان از طرف ديگر و ايشان را مي كشتند به حدي .  و ديگران به مقابلة ايشان از شهر بيرون آمدند، و ايشان در ميان اسرائيل بودند22
  .نيافتكه كسي از آنها باقي نماند و نجات 

 . و ملك عاي را زنده گرفته، او را نزد يوشع آوردند23
 و واقع شد كه چون اسرائيل از كشتن همة ساكنان عاي در صحرا و در بياباني كه ايشان را در آن تعاقب مي نمودند فارغ شدند، و همة آنها از دم 24

  .دم شمشير كشتندشمشير افتاده، هالك كشتند، تمامي اسرائيل به عاي برگشته، آن را به 
  .  و همة آناني كه در آن روز از مرد و زن افتادند دوازده هزارنفر بودند يعني تمامي مردمان عاي25
  . زيرا يوشع دست خود را كه با مزراق دراز كرده بود، پس نكشيد تا تمامي ساكنان عاي را هالك كرد26
  .راج بردند موافق كالم خداوند كه به يوشع امر فرموده بود ليكن بهايم و غنيمت آن شهر را اسرائيل براي خود به تا27
  .  پس يوشع عاي را سوزانيد و آن را تودة ابدي و خرابه ساخت كه تا امروز باقي است28
ازة شهر انداختند و  و ملك عاي را تا وقت شام بدار كشيد، و در وقت غروب آفتاب، يوشع فرمود تا الش او را از دار پايين آورده، او را نزد دهنة درو29

 .تودة بزرگ از سنگها بر آن برپا كردند كه تا امروز باقي است
  .  آنگاه يوشع مذبحي براي يهوه، خداي اسرائيل در كوه عيبال بنا كرد30
حي از سنگهاي ناتراشيده كه  چنانكه موسي، بندة خداوند، بني اسرائيل را امر فرموده بود، به طوري كه در كتاب تورات موسي مكتوب است، يعني مذب31

  . كسي بر آنها آالت آهنين بلند نكرده بود و بر آن قرباني هاي سالمتي براي خداوند گذرانيدند و ذبايح سالمتي ذبح كردند
  . و در آنجا بر آن سنگها نسخة تورات موسي را كه نوشته بود به حضور بني اسرائيل مرقوم ساخت32
 رؤسا و داوران ايشان به هر دو طرف تابوت پيش الويان كَهنه كه تابوت عهد خداوند را برمي داشتند ايستادند، هم غريبان  و تمامي اسرائيل و مشايخ و33

و متوطنان، نصف ايشان به طرف كوه جرِزيم ونصف ايشان به طرف كوه عيبال چنانكه موسي بندة خداوند امر فرموده بود، تا قوم اسرائيل را اول بركت 
  . دهند

  . و بعد از آن تمامي سخنان شريعت، هم بركتها و هم لعنتها را به طوري كه در كتاب تورات مرقوم است، خواند34
 .  از هرچه موسي امر فرموده بود، حرفي نبود كه يوشع به حضور تمام جماعت اسرائيل با زنان و اطفال و غريباني كه در ميان ايشان مي رفتند، نخواند35
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 تمامي ملوك حتّيان و اَموريان وكنعانيان و فَرِزّيان و حويان و يبوسيان، كه به آن طرف اُردن در كوه و هامون و در تمامي كنارة درياي  و واقع شد كه
  بزرگ تا مقابل لبنان بودند، چون اين را شنيدند، 

 . با هم جمع شدند، تا با يوشع و اسرائيل متفقاً جنگ نمايند2
3ون چون آنچه را كه يوشع به اريحا وعاي كرده بود شنيدند، ايشان نيز به حيله رفتار نمودند و روانه شده، خويشتن را مثل ايلچيان  و اما ساكنان جعب

  .ظاهر كرده، جوالهاي كُهنه بر االغهاي خود و مشكهاي شراب كه كهنه و پاره و بسته شده بود، گرفتند
  .ده و بر بدن خود رخت كهنه و تمتمي نان توشة ايشان خشك و كفه زده بود و بر پايهاي خود كفشهاي مندرس و پينه ز5
  . و نزد يوشع به اردو در جِلْجال آمده، به او و به مردان اسرائيل گفتند كه از زمين دور آمده ايم پس اآلن با ما عهد ببنديد6
 گونه با شما عهد ببنديم؟پس چ. شايد در ميان ما ساكن باشيد«:  و مردان اسرائيل به حويان  گفتند7

  يوشع به ايشان گفت كه شما كيانيد و از كجا مي آييد؟. ما بندگان تو هستيم:  ايشان به يوشع گفتند8
  .بندگانت به سبب اسم يهوه خداي تو از زمين بسيار دور آمده ايم زيرا كه آوازة او و هر چه را كه در مصر كرد، شنيديم : به وي گفتند9
  .چه را به ملك اَموريان كه به آن طرف اُردن بودند يعني به سيحون، ملك حشْبون، و عوج، ملك باشان، كه در عشْتاروت بود، كرد و نيز آن10
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 كه ما  پس مشايخ ما و تمامي ساكنان زمين ما به ما گفتند كه توشه اي به جهت راه به دست خود بگيريد و به استقبال ايشان رفته، ايشان را بگوييد11
  .پس اآلن با ما عهد ببنديد. بندگان شما هستيم

  .خانه هاي خود آن را براي توشة راه گرم گرفتيم، و اآلن اينك خشك و كفه زده شده است  اين ما در روزي كه روانه شديم تا نزد شما بياييم از12
  .فشهاي ما از كثرت طول راه كهنه شده است و اين مشكهاي شراب كه پر كرديم تازه بود و اينك پاره شده، و اين رخت و ك13
  .  آنگاه مردمان از توشة ايشان گرفتند و از دهان خداوند مشورت نكردند14
 .  و يوشع با ايشان صلح كرده، عهد بست كه ايشان را زنده نگهدارد و رؤساي جماعت با ايشان قسم خوردند15

  .ودند، شنيدند كه آنها نزديك ايشانند و در ميان ايشان ساكنند اما بعد از انقضاي سه روز كه با ايشان عهد بسته ب16
  . پس بني اسرائيل كوچ كرده، در روز سوم به شهرهاي ايشان، جبعون و كفيره و بئيروت و قرية يعاريم بود17
  . بودند، تمامي جماعت بر رؤسا همهمه كردند و بني اسرائيل ايشان را نكشتند زيرا رؤساي جماعت براي ايشان به يهوه، خداي اسرائيل، قسم خورده18
  . و جميع رؤسا به تمامي جماعت گفتند كه براي ايشان به يهوه، خداي اسرائيل، قسم خورديم پس اآلن نمي توانيم به ايشان ضرر برسانيم19
  .يشان خورديم، غضب بر ما بشود اين را به ايشان خواهيم كرد و ايشان را زنده نگاه خواهيم داشت مبادا به سبب قسمي كه براي ا20
 .پس براي تمامي جماعت هيزم شكنان و سقايان آب شدند، چنانكه رؤسا به ايشان گفته بودند. بگذاريد كه زنده بمانند:  و رؤسا به ايشان گفتند21
  .ار دور هستيم و حال آنكه در ميان ما ساكنيدچرا ما را فريب داديد و گفتيد كه ما از شما بسي:  و يوشع ايشان را خواند و بديشان خطاب كرده، گفت22
  و  پس حال شما ملعونيد و از شما غالمان و هيزم شكنان و سقايان آب هميشه براي خانة ما خواهند بود23
كه تمامي اين زمين را به شما زيرا كه بندگان تو را يقيناً خبر دادند كه يهوه، خداي تو، بندة خود موسي را امر كرده بود :  ايشان در جواب يوشع گفتند24

  . و همة ساكنان زمين را از پيش روي شما هالك كند، و براي جانهاي خود به سبب شما بسيار ترسيديم، پس اين كار را كرديم بدهد،
  . و اآلن، اينك ما در دست تو هستيم، به هر طوري كه در نظر تو نيكو و صواب است كه به ما رفتار نمايي، عمل نما25
  .پس او با ايشان به همين طور عمل نموده، ايشان را از دست بني اسرائيل رهايي داد كه ايشان را نكشتند 26
 و يوشع در آن روز ايشان را مقرر كرد تا هيزم شكنان و سقايان آب براي جماعت و براي مذبح خداوند باشند، در مقامي كه او اختيار كند و تا امروز 27

 .چنين هستند
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 اَدونِي صَدق، ملك اورشليم شنيد كه يوشع عاي را گرفته و آن را تباه كرده، و به طوري كه به اريحا و ملكش عمل نموده است، و ساكنان جبعون  و چون
  با اسرائيل صلح كرده، در ميان ايشان مي باشند،

  .ن بود، و مردانش شجاع بودند ايشان بسيار ترسيدند زيرا جبعون، شهر بزرگ، مثل يكي از شهرهاي پادشاه نشي2
  : پس اَدونِي صَدق، ملك اورشليم نزد هوهام، ملك حبرون، و فرآم، ملك يرموت، و يافيع، ملك الخيش، و دبير، ملك عجلُون، فرستاده، گفت3
 .  اندنزد من آمده، مرا اعانت كنيد، تا جبعون را بزنيم زيرا كه با يوشع و بني اسرائيل صلح كرده 4

 پس پنج ملك اَموريان يعني ملك اورشليم و ملك حبرون و ملك يرموت و ملك الخيش و ملك عجلُون جمع شدند، و با لشكر خود برآمدند، و در مقابل 5
 .جبعون اردو زده، با آن جنگ كردند

بزودي نزد ما بيا و ما را نجات بده، و مدد كن زيرا . ا از بندگانت باز مداردست خود ر:  پس مردان جبعون نزد يوشع به اردو در جِلْجال فرستاده، گفتند6
  .تمامي ملوك اَمورياني كه در كوهستان ساكنند، بر ما جمع شده اند

  . پس يوشع با جميع مردان جنگي و همة مردان شجاع ازجِلْجال آمد7
  . دادم و كسي از ايشان پيش تو نخواهد ايستاداز آنها مترس زيرا ايشان را به دست تو:   و خداوند به يوشع گفت8
  . پس يوشع تمامي شب از جلْجال كوچ كرده، ناگهان به ايشان بر آمد9
 و تا  و ايشان را به راه گردنه بيت حورون گريزانيد،.  و خداوند ايشان را پيش اسرائيل منهزم ساخت، و ايشان را در جبعون به كشتار عظيمي كشت10

  .  مقّيده ايشا ن را كشتعزِيقَه و 
 و چون از پيش بني اسرائيل فرار مي كردند و ايشان در سرازيري بيت حورون مي بودند، آنگاه خداوند تا عزِيقَه بر ايشان از آسمان سنگهاي بزرگ 11

 .و آناني كه از سنگهاي تگرگ مردند از كساني كه بني اسرائيل به شمشير كشتند. بارانيد و مردند
اي آفتاب بر جبعون : اه يوشع در روزي كه خداوند اَموريان را پيش بني اسرائيل تسليم كرد، به خداوند در حضور بني اسرائيل تكلم كرده، گفت آنگ12

  .بايست و تو اي ماه بر وادي اَيلُون
ياشر مكتوب نيست كه آفتاب در ميان آسمان ايستاد و قريب مگر اين در كتاب .  پس آفتاب ايستاد و ماه توقف نمود تا قوم از دشمنان خود انتقام گرفتند13

  .  به تمامي روز به فرو رفتن تعجيل نكرد
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 . و قبل از آن روزي مثل آن واقع نشده بود كه خداوند آواز انسان را بشنود زيرا خداوند براي اسرائيل جنگ مي كرد14
 . پس يوشه با تمامي اسرائيل به اردو به جِلْجال بر گشتند15
  . اما آن پنج ملك فرار كرده، خود را در مغارة مقَّيده پنهان ساختند16
  .كه آن پنج ملك پيدا شده اند و در مغاره مقَّيده پنهانند:  و به يوشع خبر داده، گفتند17
  .سنگهايي بزرگ به دهنة مغاره بغلطانيد و بر آن مردمان بگماريد تا ايشان را نگاهباني كنند:  يوشع گفت18
 و اما شما توقف منماييد بلكه دشمنان خود را تعاقب كنيد و مؤخر ايشان را بكشيد و مگذاريد كه به شهرهاي خود داخل شوند، زيرا يهوه، خداي شما 19

  .ايشان را به دست شما تسليم نموده است
ان فارغ شدند، و بقيه اي كه از ايشان نجات يافتند، به شهرهاي  و چون يوشع و بني اسرائيل از كشتن ايشان به كشتار بسيار عظيمي تا نابود شدن ايش20

  .حصاردار در آمدند
 . آنگاه تمامي قوم نزد يوشع به اردو در مقَّيده به سالمتي بر گشتند، و كسي زبان خود را بر احدي از بني اسرائيل تيز نساخت21
  .غاره، به نزد من بيرون آوريددهنة مغاره را بگشاييد و آن پنج ملك را از م:  پس يوشع گفت22
  . پس چنين كردند، و آن پنج ملك  يعني ملك اورشليم و ملك حبرون و ملك يرموت و ملك الخيش و ملك عجلون را از مغاره نزد وي بيرون آوردند23
نزديك «: دان جنگي كه همراه وي مي رفتند، گفت و چون ملوك را نزد يوشع بيرون آوردند، يوشع تمامي مردان اسرائيل را خواند و به سرداران مر24

  .بياييد و پايهاي خود را بر گردن اين ملوك بگذاريد
  .قوي و دلير باشيد زيرا خداوند با همة دشمنان شما كه با ايشان جنگ  مي كنيد، چنين خواهد كرد. مترسيد و هراسان مباشيد«:  و يوشع به ايشان گفت25
  .را زد و كشت و بر پنج دار كشيد كه  تا شام بر دارها آويخته  بودند و بعد از آن يوشع ايشان 26
 و در وقت غروب آفتاب، يوشع فرمود تا ايشان را از دارها پايين آوردند، و ايشان را به مغاره اي كه در آن پنهان بودند انداختند، و به دهنة مغاره 27

 .سنگهاي بزرگ كه تا به امروز باقي است، گذاشتند
در آن روز يوشع  مقَّيده را گرفت، و آن ملكش را به دم شمشير زده، ايشان و همة نفوسي را كه در آن بودند، هالك كرد، و به طوري كه با ملك  و 28

 .اريحا رفتار نموده بود، با ملك مقَّيده نيز رفتار كرد
  .گ كرد و يوشع با تمامي اسرائيل از مقَّيده به لَبنه گذشت و با لَبنه جن29
 و خداوند آن را نيز با ملكش به دست اسرائيل تسليم نمود، پس آن و همة كساني را كه در آن بودند به دم شمشير كشت و كسي را باقي نگذاشت، و به 30

 .طوري كه با ملك اريحا رفتار نموده بود با آن نيز كرد
  . لش اردو زده، با آن جنگ كرد و يوشع با تمامي اسرائيل از لبنَه به الخيش گذشت و به مقاب31
و آن و همة كساني را كه در آن بودند به دم شمشير كشت چنانكه به .  و خداوند الخيش را به دست اسرائيل تسليم نمود كه در روز دوم تسخير نمود32

 .لبنَه كرده بود
 . به حدي كه كسي را براي او باقي  نگذاشت. آنگاه هورام ملك جازر براي اعانت الخيش آمد، و يوشع او و قومش را شكست داد33
  . و يوشع با تمامي اسرائيل از الخيش به عجلون گذشتند و به مقابلش اردو زده  با آن جنگ كردند34
 . و در همان روز آن را گرفته، به دم شمشير زدند و همة كساني را كه در آن بودند در آن روز هالك كرد چنانكه به الخيش كرده بود35
  .  و يوشع با تمامي اسرائيل از عجلون به حبرون برآمده، با آن جنگ كردند36
 و آن را گرفته، آن را با ملكش و همة شهرهايش و همة  كساني كه در آن بودند به دم شمشير زدند، و موافق هر آنچه كه به عجلون كرده بود كسي را 37

 .آن بودند، هالك ساختباقي نگذاشت، بلكه آن را با همة كساني كه در 
  . و يوشع با تمامي اسرائيل به دبير برگشت و با آن جنگ كرد38
 و آن را با ملكش و همة شهرهايش گرفت و ايشان را به دم شمشير زدند، و همة كساني را كه در آن بودند، هالك ساختند و او كسي را باقي نگذاشت؛ 39

 . دبير و ملكش نيز رفتار كرد، چنانكه به لبنَه و ملكش نيز رفتار نموده بودو به طوري كه به حبرون رفتار نموده بود به
 پس يوشع تمامي آن زمين يعني كوهستاني و جنوب و هامون و واديها و جميع ملوك آنها را زده، كسي را باقي نگذاشت و هر ذي نفس را هالك كرده، 40

  .چنانكه يهوه، خداي اسرائيل، امر فرموده بود
  .   و يوشع ايشان را از قادش برنيع تا غَزّه و تمامي زمين جوشَن را تا جبعون زد41
  .  و يوشع جميع اين ملوك و زمين ايشان را در يك وقت گرفت، زيرا كه يهوه، خداي اسرائيل، براي اسرائيل جنگ مي كرد42
 . و يوشع با تمامي اسرائيل به اردو در جِلْجال مراجعت كردند43
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   و واقع شد كه چون يابين ملك حاصُور اين را شنيد، نزد يوباب ملك مادون و نزد ملك شمرون و نزد ملك اَخْشاف فرستاد، 
   و نزد ملوكي كه به طرف شمال در كوهستان، و در عربه، جنوب كنَّروت، و در هامون و در نافوتْ دور، به طرف مغرب بودند، 2
  . رف مشرق و مغرب و اَموريان و حتّيان و فَرِزّيان و يبوسيان در كوهستان، و حويان زير حرمون در زمين مصْفَه و نزد كنعانيان به ط3
  . و آنها با تمامي لشكرهاي خود كه قوم بسياري بودند و عدد ايشان مثل ريگ كنارة دريا بود با اسبان و اراربه هاي بسيار بيرون آمدند4
 .جمع شده، آمدند و نزد آبهاي ميروم در يك جا اردو زدند تا با اسرائيل جنگ كنند و تمامي اين ملوك 5
از ايشان مترس زيرا كه فردا چنين وقتي جميع ايشان را كشته شده، به حضور اسرائيل تسليم خواهم كرد، و اسبان ايشان را :  و خداوند به يوشع گفت6

  .اهي سوزانيدپي خواهي كرد، و ارابه هاي ايشان را به آتش خو
  . پس يوشع با تمامي مردان جنگي به مقابله ايشان نزد آبهاي ميروم ناگهان آمده، بر ايشان حمله كردند7
 و خداوند ايشان را به دست اسرائيل تسليم نمود، كه ايشان را زدند و تا صيدون بزرگ و مسرفوت مايم و تا وادي مصْفَه به طرف شرقي تعاقب كرده، 8

  .ه حدي كه كسي را از ايشان باقي نگذاشتندكشتند، ب
 . و يوشع به طوري كه خداوند به وي گفته بود، با ايشان رفتار نموده، اسبان ايشان را پي كرد و ارابه هاي ايشان را به آتش سوزانيد9
  .ميع آن ممالك بود و يوشع در آن وقت برگشت، و حاصور را گرفته، ملكش را با شمشير كشت، زيرا حاصور قبل از آن سر ج10
  . و همة كساني را كه در آن بودند به دم شمشير كشته، ايشان را بالكل هالك كرد، و هيچ ذي حيات باقي نماند، و حاصور را به آتش سوزانيد11
ه موسي بندة خداوند امر كشته، بالكل هالك كرد به طوري ك  و يوشع تمامي شهرهاي آن ملوك و جميع ملوك آنها را گرفت و ايشان را به دم شمشير12

  .فرموده بود
  . لكن همة شهرهايي كه بر تلهاي خود استوار بودند، اسرائيل آنها را نسوزانيد، سواي حاصور كه يوشع آن را فقط سوزانيد13
تند، به حدي كه ايشان را هالك  و بني اسرائيل تمامي غنيمت آن شهرها و بهايم آنها را براي خود به غارت بردند، اما همة مردم را به دم شمشير كش14

  .كرده، هيچ ذي حيات را باقي نگذاشتند
 چنانكه خداوند بندة خود موسي را امر فرموده بود، همچنين موسي به يوشع امر فرمود و به همين طور يوشع عمل نمود، و چيزي از جميع احكامي كه 15

 . خداوند به موسي فرموده بود، باقي نگذاشت

  .  آن زمين كوهستان و تمامي جنوب و تمامي زمين جوشَن و هامون و عربه و كوهستان اسرائيل و هامون آن را گرفت پس يوشع تمامي16
  . از كوه حالَق كه به سوي سعير باال مي رود تا بعل جاد كه در وادي لبنان زير كوه حرمان است، و جميع ملوك آنها را گرفته، ايشان را زد و كشت17
 .  كرد اي بسيار با اين ملوك جنگ و يوشع روزه18

  .  و شهري نبود كه با بني اسرائيل صلح كرده باشد، جز حوياني كه در جبعون ساكن بودند و همة ديگران را در جنگ گرفتند19
د، و بر ايشان رحمت نشود بلكه ايشان  زيرا از جانب خداوند بود كه دل ايشان را سخت كند تا به مقابلة اسرائيل درآيند و او ايشان را بالكل هالك ساز20

 .را نابود سازد چنانكه خداوند به موسي امر فرموده بود
 از جبرون و دبير و عناب و همة كوههاي يهودا و همة كوههاي اسرائيل منقطع ساخت، و يوشع   و در آن زمان يوشع آمده، عناقيان را از كوهستان21

  . كردايشان را با شهرهاي ايشان بالكل هالك
  . كسي از عناقيان در زمين بني اسرائيل باقي نماند، ليكن در غزا و جتْ و اَشْدود بعضي باقي ماندند22
 آنچه خداوند به موسي گفته بود، گرفت، و يوشع آن را به بني اسرائيل برحسب فرقه ها و اسباط ايشان به ملكيت   پس يوشع تمامي زمين را برحسب23

 .گ آرام گرفتبخشيد و زمين از جن
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 و اينانند ملوك آن زمين كه بني اسرائيل كشتند، و زمين ايشان را به آن طرف اُردن به سوي مطلع آفتاب از وادي اَرنُون تا كوه حرمون، و تمامي عربه 
  .   شرقي را متصرف شدند

اره وادي اَرنُون است، و از وسط وادي ونصف جِلْعاد تا وادي يبوق كه سرحد  سيحون ملك اَموريان كه در حشْبون ساكن بود، و از عروعير كه به كن2
  .بني عمون است، حكمراني مي كرد

  . و از عربه تا درياي كنَّروت  به طرف مشرق و تا درياي عربه، يعني بحرالملح به طرف مشرق به راه بيت يشيموت و به طرف جنوب زير دامن فسجه3
  .لك باشان، كه از بقية رفائيان بود و در عشْتاروت و اَدرعي سكونت داشت و سرحد عوج، م4
  . و در كوه حرمون و سلْخَه و تمامي باشان تا سرحد جشُوريان و معكيان و بر نصف جِلْعاد تا سرحد سيحون، ملك حشْبون حكمراني مي كرد5
 .و موسي بندة خداوند آن را به رؤبينيان و جاديان و نصف سبط منَسي به ملكيت داد اينها را موسي بندة خداوند و بني اسرائيل زدند، 6
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 و اينانند ملوك آن زمين كه يوشع و بني اسرائيل ايشان را به آن طرف اُردن به سمت مغرب كشت، از بعل جغاد در وادي لبنان، تا كوه حالَق كه به 7
  . ط اسرائيل برحسب فرقه هاي ايشان به ملكيت دادسضعير باال مي رود، و يوشع آن را به اسبا

  . و حويان و يبوسيان  در كوهستان و هامون و عربه و دشتها و صحرا و در جنوب از حتّيان و اَموريان و كنعانيان و فَرِزّيان8
  . يكي ملك اريحا و يكي ملك عاي  كه در پهلوي بيت ئيل است9
10ون و يكي ملك اورشليم و يكي ملك حرب.  
  . و يكي ملك يرموت و يكي ملك الخيش11
  . و يكي ملك عجلون و يكي ملك جازَر12
  . و يكي ملك دبير و يكي ملك جادر13
  .  و يكي ملك حرما و يكي ملك عراد14
  . و يكي ملك لبنَه و يكي ملك عدالّم15
  . و يكي ملك مقِّيده  و يكي ملك     بيت ئيل16
  .  ملك تَفّوح و يكي ملك حافَر  و يكي17
  . و يكي ملك عفيق و يكي ملك لَشّارون18
  . و يكي ملك مادون و يكي ملك حاصُور19
  .  و يكي ملك شمرون مرؤن و يكي ملك اَكْشاف20
  .  و يكي ملك تَعناك و يكي ملك مجِدو21
  .  و يكي ملك قادش و يكي ملك يقْنُعام در كَرمل22
  .كي ملك دور در نافَتْ دور و يكي ملك امتها در جِلْجال و ي23
 . پس يكي ملك ترصه و جميع ملوك سي و يك نفر بودند24
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  . تو پير و سالخورده شده اي و هنوز زمين بسيار براي تصرف باقي مي ماند:  و يوشع پير و سالخورده شد، و خداوند به وي گفت
  . و اين است زميني كه باقي مي ماند، تمامي ملوك فلسطينيان و جميع جشُوريان2
 از شيحور كه در مقابل مصر است تا سرحد عقْرون به سمت شمال كه از كنعانيان شمرده مي شود، يعني پنج سردار فلسطينيان از غَزّيان و اَشْدوديان و 3

  .و عوياناَشْقَلُونيان و جتْيان و عقْرونيان 
  .  و از جنوب تمامي زمين كنعانيان و مغاره اي كه از صيدونيان است تا اَفيق و تا سرحد اَموريان4
  . از بعلْ جاد كه زير كوه حرمون است تا مدخل حمات  و زمين جِبليان و تمامي لُبنان به سمت مطلع آفتاب5
ليكن تو آنها را به . ايِم كه جميع صيدونيان باشند، من ايشان را از پيش بني اسرائيل بيرون خواهم كرد تمامي ساكنان كوهستان از لبنان تا مصْرفُوت م6

  . بني اسرائيل به ملكيت به قرعه تقسيم نما چنانكه تو را امر فرموده ام
  . پس اآلن اين زمين را بهنه سبط و نصف سبط منَسي براي ملكيت تقسيم نما7

  .و جاديان ملك خود را گرفتند كه موسي در آن طرف اُردن به سمت مشرق به ايشان داد، چنانكه موسي بندة خداوند به ايشان بخشيده بود با رؤبينيان 8
  . از عوعير كه بر كنارة وادي اَرنُون است، و شهري كه در وسط وادي است، و تمامي بيابان ميدبا تا ديبون9
  .  ملك اَموريان كه در حشْبون تا سرحد بني عمون حكمراني مي كرد  و جميع شهرهاي سيحون10
  . و جِلْعاد و سرحد جشُوريان و معكيان و تمامي كوه حرمون و تمامي باشان تا سلْخَه11
  .موسي ايشان را شكست داد و بيرون كردپس .  و تمامي ممالك عوج در باشان كه در اَشْتاروت و اَدرعي حكمراني مي كرد، و او از بقية رفائيان بود12
 . اما بني اسرائيل جشُوريان و معكيان را بيرون نكردند؛ پس جشُور و معكي تا امروز در ميان اسرائيل ساكنند13
 . ليكن به سبط الوي هيچ ملكيت نداد، زيرا هداياي آتشين يهوه خداي اسرائيل ملكيت وي است چنانكه به او گفته بود14
  .  و موسي به سبط بني رؤبين برحسب قبيله هاي ايشان داد15
   و حدود ايشان از عروعير بود كه به كنار وادي اَرنُون است و شهري كه در وسط وادي است و تمامي بيابان كه پهلوي ميدبا است؛16
17عل معون و باموتْ بيبون و تمامي شهرهايش كه در بيابان است و دشْبون؛  ح  
   و يهصَه و قَديموتْ و ميفاعت؛18
   و قريتايم و سبمه و سارتْ شَحر كه در كوه دره بود؛ 19
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   و بيت فَغُور و دامن فسجه و بيت يشيموت؛20
با سردادان مديان يعني اَوِي و راقَم و  و تمامي شهرهاي بيابان و تمامي ممالك سيحون، ملك اَموريان، كه در حشْبون حكمراني مي كرد، و موسي او را 21

  .صور و حور و رابع ، امراي سيحون، كه در آن زمين ساكن بودند، شكست داد
  .  و بلْعام بن بعور فالگير را بني اسرائيل در ميان كشتگان به شمشير كشتند22
 .حسب قبيله هاي ايشان بود يعني شهرها ودهات آنهااين ملكيت بني رؤبين بر.  و سرحد بني رؤبين اُردن و كناره اش بود23
  . و موسي به سبط جاد يعني به بني جاد برحسب قبيله هاي ايشان داد24
  . و سرحد ايشان يعزير بود و تمامي شهرهاي جِلْعاد و نصف زمين بني عمون تا عروعير كه در مقابل ربه است25
26صْفَه و بون تا رامتْ مشْبو از ح بيرنايم تا سرحد دحطونيم و از م.  
 و در دره بيتهارام و بيت نِمره و سكّوت و صافُون و بقيه مملكت سيحون، ملك حشْبون، و اُردن و كنارة آن تا انتهاي درياي كنَّرِت در آن طرف اُردن به 27

  .سمت مشرق
 . شهرها و دهات آنها اين است ملكيت بني جاد برحسب قبيله هاي ايشان يعني28
  .  و موسي به نصف سبط منَسي داد و براي نصف سبط بني منَسي برحسب قبيله هاي ايشان برقرار شد29
  . و حدود ايشان از محنايم تمامي باشان يعني تمامي ممالك عوج، ملك باشان و تمامي قريه هاي يائير كه در باشان است، شت شهر بود30
اد و عشْتاروت و اضدرعي شهرهاي مملكت عوج در باشان براي پسران ماكير بن منَسي يعني براي نصف پسران ماكير برحسب قبيله هاي  و نصف جِلْع31

 .ايشان بود
  .  اينهاست آنچه موسي در عربات موآب در آن طرف اُردن در مقابل اَريحا به سمت مشرق براي ملكيت تقسيم كرد32
 . الوي، موسي هيچ نصيب نداد زيرا كه يهوه، خداي اسرائيل، نصيب ايشان است چنانكه به ايشان گفته بود ليكن به سبط33
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  . و اينهاست ملكهايي كه بني اسرائيل در زمين كنعان گرفتند، و رؤساي آباي اسباط بني اسرائيل براي ايشان تقسيم كردند
  . و نصف سبط، چنانكه خداوند به دست موسي امر فرموده بود بر حسب قرعه، ملكّيت ايشان شد، براي نه سبط2
  . زيرا كه موسي ملكّيت دو سبط و نصف سبط را به آن طرف اُردن داده بود، اما به الويان هيچ ملكّيت در ميان ايشان نداد3
ادند، غير از شهرها به جهت سكونت و اطراف آنها به جهت  زيرا پسران يوسف دو سبط بودند، يعني منَسي و افرايم، و به الويان هيچ قسمت در زمين ند4

  .مواشي و اموال ايشان
 . چنانكه خداوند موسي را امر فرموده بود، همچنان بني اسرائيل عمل نموده، زمين را تسليم كردند5
كه خداوند به موسي، مرد خدا، دربارة من و تو و قادش برنيع سخني را :  آنگاه بني يهودا در جِلْجال نزد يوشع آمدند، و كاليب بن يفُنَّه قَنِزّي وي را گفت6

  .گفت مي داني
  .  من چهل ساله بودم وقتي كه موسي، بندة خداوند، مرا از قادش برنيع براي جاسوسي زمين فرستاده، و براي او خبر باز آوردم چنانكه در دل من بود7
  .و اما من يهوه خداي خود را به تمامي دل پيروي كردم. را گداختند ليكن برادرانم كه همراه من رفته بودند، دل قوم 8
 البته زميني كه پاي تو بر آن گذارده شد، براي تو و : و در آن روز موسي قسم خورد و گفت 9

  .اوالدت ملكّيت ابدي خواهد بود، زيرا كه يهوه خداي مرا به تمامي دل پيروي نمودي
كه گفته بود، اين چهل و پنج سال مرا زنده نگاه داشته است، از وقتي كه خداوند اين سخن را به موسي گفت، هنگامي كه اسرائيل  و اآلن اينك خداوند چنان10

  .در بيابان راه مي رفتند و اآلن، اينك من امروز هشتاد و پنج ساله هستم
11ت من باقي است مثل روزي كه موسي مرا فرستاد،  چنانكه قوت من اآلن است، خواه براي جنگ  و حال امروز قوت من  در آن وقت بود، همچنان قو

  .كردن و خواه براي رفتن و آمدن
 پس اآلن اين كوه را به من بده كه در آن روز خداوند درباره اش گفت، زيرا تو در آن روز شنيدي كه عناقيان در آنجا بودند، و شهرهايش بزرگ و 12

 .واهد بود تا ا يشان را بيرون كنم، چنانكه خداوند گفته استشايد خداوند با من خ. حصاردار است
  . پس يوشع او را بركت و حبرون را به كاليب بن يفُنَّه به ملكّيت بخشيد13
  .د فَنِزّي شد، زيرا كه يهوه خداي اسرائيل رابه تمامي دل پيروي نموده بو  بنابراين حبرن تا امروز ملكّيت كاليب  بن يفُنَّة14
 .پس زمين از جنگ آرام گرفت.  و قبل از آن نام حبرون، قرية اَربع بود كه او در ميان عناقيان مرد بزرگ ترين بود15
  

15 
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  . و قرعه به جهت سبط بني يهودا قبايل ايشان، به طرف جنوب به سر حد اَدوم، يعني صحراي صين به اقصاي تيمان رسيد
  .لملح، از خليجي كه متوجه به سمت جنوب است، بود و حد جنوبي ايشان از آخر بحرا2
 و به طرف جنوب، فراز عكْربيم بيرون آمده، به صين گذشت، و به جنوب قادشِ يرنيع بر آمده، و به حصرون گذشت، و به اَدار برآمده، به سوي قَرقَع 3

  . برگشت
  . اين حد جنوبي شما خواهد بود.  حد تا به دريا بود و انتهاي اين  و از عصمون گذشته، به وادي مصر بيرون آمد،4
  . و حد شرقي، بحرالملح تا اُردن بود و حد طرف شمال، از خليج دريا تا آخر اُردن بود5
  . و اين حد تا بيت حجله بر آمده، به طرف شمالي بيت عربه گذشت، و اين حد نزد سنگ بهن پسر رؤبين برآمد6
 و به طرف شمال به سوي جلْجال كه مفابل فراز عدميم است، كه در جنوب وادي است، متوجه مي شود، و اين   عخور نزد دبير برآمد، و اين حد از وادي7

  . حد نزد آبهاي عين شمس گذشت، و انتهايش نزد عين روجِل بود
پس اين حد به سوي قلة كوهي كه بطرف مغرب مقابل . م باشد، برآمد و اين حد از وادي پسر هنُّوم به جانب يبوسي، به طرف جنوب كه همان اورشلي8

  . گذشت وادي هنُّوم، و به طرف شمال به آخر وادي رفائيم است،
  . و اين حد از قلة كوه به چشمه آبهاي نَفْتُوح كشيده شد، و نزد شهرهاي كوه عفْرون بيرون آمد، و تا بعلَه كه قَريه يعاريم باشد، كشيده شد9
 و به طرف شمال از جانب كوه يعاريم كه كسالون باشد گذشت و نزد بيت شمس بزير آمده، از   و اين حد از بعلَه به طرف مغرب به كوه سعير برگشت،10

  .تمنَه گذشت
11بلَه گذشته نزد يعكْرون كشيده شد، و از كوه بقْرون بيرون آمد، و تا شنَئيل بيرون آمد، و انتهاي اين دريا بود و اين حد به سوي شمال از جانب ع.  
 . و حد غربي درياي بزرگ و كناره آن بود، اين است حدود بني يهودا از هر طرف به حسب قبايل ايشان12
  .كه حبرون باشد و به كاليب بن يفُنَّه به حسب آنچه خداوند به يوشع فرموده بود، در ميان بني يهودا قسمتي داد، يعني قرية اَربع پدر عناق 13
  . و كاليب سه پسر عناق يعني شيشَي و اَخيمان و تَلمي اوالد عناق را از آنجا بيرون كرد14
  .و اسم دبير قبل از آن قريه سفْر بود.  و از آنجا به ساكنان دبير بر آمد15
  .را به اوبه  زني دادهر كه قرية سفْر را بزند و آن را بگيرد، دختر خود عكْسه :  و كاليب گفت16
  . و عتنئيل پسر قناز برادر كاليب آن را گرفت، و دختر خود عكْسه را به او به زني داد17
  چه مي خواهي؟: و دختر از االغ خود پايين آمده، و كاليب وي را گفت.  و چون او نزد وي آمده، او را ترغيب كرد كه از پدر خود زميني طلب نمايد18
 .پس چشمه هاي باال و چشمه هاي پايين را به او بخشيد. چونكه زمين جنوبي را به من داده اي، چشمه هاي آب نيز به من بده. ت دهمرا برك:  گفت19
  . اين است ملك سبط بني يهودا به حسب قبايل ايشان20
  بود، و شهرهاي انتهاي سبط بني يهودا به سمت جنوب بر سر حد اَدوم قَبصَئيل و عيدر و ياجور 21
22،دعدونَه و عيمينه و دو ق   
   و قادش و حاصور ويِتْنان،23
   و زيف و طالَمِ و بعلوت،24 
  .  و حاصور حدتَّه و قريوت حصْرون كه حاصور باشد25 
   اَمام و شَماع و موالده،26
   و حصَر جده و حشْمون و بيت بيت فالَط، 27 
28صَر شوعال و بيرشَبه، و حيوتع و بِزْي  
   و بعالَه و عييم و عاصَم،29
   و اَلْتُولَد و كسيل و حرمه، 30
   و صقلج و مدمنَّه و سنْسنَّه،  31
  . و لَباوت و سلْخيم و عين و رِمون، جميع اين شهرها با دهات آنها بيست و نه مي باشد32
  نَه، و در هامون اَشْتاول و صَرعه و اَش33ْ
   و زانوح و عين جِنِّيم و تَفُّوح و عينام، 34
   و يرموت و عدالم و سوكوه و عزِيقَه،35
 . و شَعرايم و عديِتايِم و اَلْجديره و جديرتايم، چهارده شهر با دهات آنها36
  . صَنان و حداشاه و مجدل جاد37
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  . و رِلْعان و المصْفَه و يقْتَئيل38
  . و الخيش و بصْقَه و عجلون39
  . و كَبون و لَحمان و كتليش40
  .شانزده شهر با دهات آنها.  و جديروت و بيت داجون و نَعمه و مقِّيده41
 . و لبنَه و عاتَر و عاشان42
  .  و يفْتاح و اَشْنَه و نَصيب43
  . نه شهر با دهات آنها.  و قَعيلَه و اَكْزيب و مريشَه44
  . و عقرون و قصبه ها با دهات آنها45
  از عقْرون تا دريا، همه كه به اطراف اَشْدود بود با دهات آنها، 46

 .و غَزا و قصبه ها و دهات آن تا وادي مصر، و تا درياي بزرگ و كنار آن.  و اَشْدود و قصبه ها و دهات آن47
  . و دركوهستان شامير و يتّير و سوكوه48
  . و قريه سنَّه كه دبير باشد و دنَّه49
  . و عناب و اَشْتَموه و عانيم50
 . و جوشَن و حولون و جيلوه، يازده شهر با دهات آنها51
  . و اَراب ودومه و اَشعان52
  . و يانوم و بيت تَّفُوح و اَفيقَه53
 . و حمطَه و قريه اَربع كه حبرون باشد، و سيعور، نه شهر با دهات آنها54
  . و معون و كَرمل و زيف و يوطَه55
  .  و يزْرعيل و يقْدعام و زانوح56
 . و القاين و جِبعه و تمنَه، ده شهر با دهات آنها57
  . و حلْحول وبيت صور و جدور58
 . و معارات و بيت عنُوت و الْتَقُون، شش شهر با دهات آنها59
 .شد و اَلْربه، دو شهر با دهات آنها و قريه بعل كه قريه يعاريم با60
  .    و در بيابان بيت عربه و مدين و سكاكَه61
 . و اَلْنِبشان و مدينَه الملح و عين جدي، شش شهر با دهات آنها62
 .دا تا امروز در اورشليم ساكنندپس يبوسيان با بني يهو.  و اما يبوسيان كه ساكن اورشليم بودند، بني يهودا نتوانستند ايشان را بيرون كنند63
  

16 

  .  و قرعه براي بني يوسف به سمت مشرق، از اُردن اريحا به طرف آبهاي اريحا تا صحرايي به سوي كوه بيت ئيل برمي آيد، بيرون آمد
  . و از بيت ئيل تا لوز برآمده، به سرحد اَركيان تا عطاروت گذشت2
 . كنار بيت حورون پايين و تا جازَرِ پايين آمد، و انتهايش تا دريا بود و به سمت مغرب به سرحد يفليطيان تا3
 .  پس پسران يوسف، منَسي و افرايم، ملك خود را گرفتند4

  . و حدود بني افرايم به حسب قبايل ايشان چنين بود كه حد شرقي ملك ايشان عطاروت اَدار تا بيت حورون باال بود5
  .شمال نزد مكْميت برآمد و حد ايشان به سمت مشرق به تأنه شيلوه برگشته، به طرف مشرقِ يانُوحه از آن گذشت و حد غربي ايشان به طرف 6
  .  و از يانوحه به عطاروت و نَعرة پايين آمده، به اريحا رسيد و به اُردن منتهي شد7
  .       اين است ملك سبط بني افرايم به حسب قبايل ايشان.  و سرحد غربي آن از تَفّوح تا واديِ قانَه رفت و آخر آن به دريا بود8
  . عالوه بر شهرهايي كه از ميان ملك بن منَسي براي بني افرايم جدا شده بود، جميع شهرها با دهات آنها بود9
 .، و براي جزيه، بندگان شدندپس كنعانيان تا امروز در ميان افرايم ساكنند.  و كنعانيان را كه در جازَر ساكن بودند، بيرون نكردند10
  

17 

و اما ماكير نخست زادة منَسي كه پدر جِلْعاد باشد، چونكه مرد جنگي بود، جِلْعاد و .  و قسمت سبط منَسي اين شد، زيرا كه او نخست زادة يوسف بود
  .باشان به او رسيد
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راي پسران اَبيعزَر، و براي پسران هالَك، و براي پسران اَسرِئيل، و براي پسران  و براي پسران ديگر منَسي به حسب قبايل ايشان قسمتي شد، يعني ب2
 .اينان اوالد ذكور منَسي بن يوسف برحسب قبايل ايشان مي باشند. شَكيم، و براي پسران حافَر، و براي پسران شَميداع

  .ملْكَه و ترصَه. محلَه نُوعه و حجلَه: و اينهاست نامهاي دخترانش.  بلكه دختران ن نبود، و اما صَلُفْحاد بن حافَربن جِِلْعاد بن ماكير بن منَّسي را پسرا3
پس . خداوند موسي را امر فرمود كه ملكي در ميان برادران ما به ما بدهد« پس ايشان نزد العازار كاهن و نزد يوشع بن نون و نزد رؤسا آمده، گفتند كه 4

  .ي در ميان برادران پدرشان به ايشان دادبرحسب فرمان خداوند، ملك
  . و به منَسي سواي زمين جلعاد وباشان كه به آن طرف اُردن واقع است، ده حصّه رسيد5
 . زيرا دختران منَسي، ملكي در ميان پسرانش يافتند، و پسران منَسي، جِلْعاد را يافتند6
  . شَكيم است، بود، وحدش به طرف راست تا ساكنان عين تَفّوح رسيد وحد منَسي از اشير تا مكْمتَه كه مقابل7
  . و زمين تَفَّوح از آن منَسي بود، اما تَفُّوح كه به سر حد ممسي واقع است، از آن بني افرايم بود8
ايم  بود، وحد منَسيبه طرف شمال وادي وانتعايش  وحدش به وادي قانه يعني به طرف جنوب وادي برآمد، و اين شهرها از ميان شهرهاي منَسي، ملك افر9

  .به دريا بود
  . و ايشان به سوي شمال تا اَشير و به سوي مشرق تا يساكار رسيدند  جنوب آن از آن افرايم، و شمال آن ازآن،َ منَسي و دريا حد او بود،10
 و   و ساكنان عين دور و قصبه هايش، م و قصبه هايش، و ساكنان دور و قصبه هايش، و منسي در يساكار و در اَشير بيت شان وفصبه هايش، و ييلَعا11

  .ساكنان تَعناك و قصبه  هايش، و ساكنان مجِدو و قصبه هايش، يعني سه محال كوهستاني داشت
  .ين ساكن باشند ليكن بني منَسي ساكنان آن شهرها نتوانستند بيرون كنند، و كنعانيان جازم بودند كه در آن زم12
 .  و واقع شد كه چون بني اسرائيل قوت يافتند، از كنعانيان جزيه گرفتند، ليكن ايشان را بالكل بيرون نكردند13

چرا يك قرعه و يك حصه فقط به من براي ملكّيت دادي؟ و حال آنكه من قوم بزرگ هستم، چونكه خداوند تا «:  گفتند  وبني يوسف يوشع را خطاب كرده،14
 ».ن مرا بركت داده استاآل
اگر تو قوم بزرگ هستي به جنگل برآي و در آنجا در زمين فَرِزّيان و رقائيان براي خود مكاني صاف كن، چونكه كوهستان افرايم :  يوشع به ايشان گفت15

 . براي تو تنگ است

 چه آناني كه در بيت شان و  وادي ساكنند، ارابه هاي آهنين دارند،كوهستان براي ما كفايت نمي كند، و جميع كنعانيان كه در زمين :  بني يوسف گفتند16
  .قصبه هايش، و چه آناني كه در وادي يزْرعيل هستند

  .تو قوم بزرگ هستي و قوت بسيار داري، براي تو يك قرعه نخواهد بود:  پس يوشع به خاندان يوسف يعني به افرايم و منَسي خطاب كرده، گفت17
تان نيز از آن تو خواهد بود، و اگرچه آن جنگل است آن را خواهي بريد، و تمامي حدودش مال تو خواهد بود زيرا كه كنعانيان را بيرون  بلكه كوهس18

  .خواهي كرد، اگرچه ارابه هاي آهنين داشته، و زور آور باشند

  
18 

 .پا داشتند، و زمين پيش روي ايشان مغلوب بود و تمامي جماعت بني اسرائيل در شيلوه جمع شده، خيمة اجتماع را در آنجا بر 
  . و از بني اسرائيل هفت سبط باقي ماندند، كه هنوز ملك خود را تقسيم نكرده بودند2
ف شما تا به كي كاهلي مي ورزيد و داخل نمي شويد تا در آن زميني كه يهوه خداي پدران شما، به شما داده است، تصر:  و يوشع به بني اسرائيل گفت3

  نماييد؟
و نزد .  سه نفر براي خود از هر سبط انتخاب كنيد، تا ايشان را روانه نمايم، و برخاسته، از ميان زمين گردش كرده، آن را بر حسب ملكهاي خود ثبت كنند4

  .من خواهند برگشت
  .وسف به سمت شمال به حدود خود خواهد ماند و آن را به هفت حصّه تقسيم كنند؛ و يهودا به سمت جنوب به حدود خود خواهد ماند، و خاندان ي5
 . خداي ما، قرعه خواهم انداخت  و شما زمين را به هفت حصّه ثبت  كرده، آن را نزد من اينجا بياوريد، من براي شما در اينجا در حضور يهوه،6
 جاد ورؤبين ونصف سبط منَسي ملك خود را كه موسي، و.  زيرا كه الويان در ميان شما هيچ نصيب ندارند، چونكه كهانت خداوند نصيب ايشان است7

  .بنده خداوند، به ايشان داده بود در آن طرف اُردن به سمت شرقي گرفته اند

اييد و  آن را ثبت نم برويد و در زمين گردش كرده،:  پس آن مردان برخاسته، رفتند و يوشع آناني را كه براي ثبت كردن زمين مي رفتند امر فرموده، گفت8
  .نزد من بر گرديد، تا در اينجا در حضور خداوند در شيلوه براي شما قرعه اندازم

  . پس آن مردان رفته، از ميان زمين گذشتند و آن را به هفت حصه به حسب شهرهايش در طوماري ثبت نموده، نزد يوشع به اردو در شيلوه برگشتند9
 . قرعه انداخت، و در آنجا يوشع زمين را براي   بني اسرائيل بر حسب فرقه هاي ايشان تقسيم نمود و يوشع به حضور خداوند در شيلوه براي ايشان10
  . و قرعه سبط بني بنيامين بر حسب قبايل ايشان برآمد، و حدود حصة ايشان در ميان بني يهودا و بني يوسف افتاد11
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  .تان به سوي مغرب باال رفت، و انتهايش به صحراي بيت آون بود و حد ايشان به طرف اريحا به سوي شمال بر آمد، و از ميان كوهس12
 و حد ايشان از آنجا تا لوز گذشت يعني به جانب لوز جنوبي كه بيت ئيل باشد، و حد ايشان به سوي عطاروت ادار بر جانب كوهي كه به جنوب بيت 13

  .حورون پايين است، رفت
 از كوهي كه در مقابل بيت حورون جنوبي است گذشت، و انتهايش نزد قريه بعل بود كه آن را  و حدش كشيده شد و به جانب مغرب به سوي جنوب14

  .اين جانب غربي است. قريب يعاريم مي گويند و يكي از شهرهاي بني يهودا است
  .آمد و جانب جنوبي از انتهاي قريب يعاريم بود، و اين حد به طرف مغرب مي رفت و به سوي چشمة آبهاي نَفْتٌوح بر15
 و به سوي درة هنُّوم به جانب جنوبي يبوسيان رفته، تا   بر آمد،  و اين به انتهاي كوهي كه در مقابل درة ابن هنُّوم است كه در جنوب وادي رفائيم باشد،16

  .عين روجل رسيد
 و به سنگ بوهن بن رؤبين به زير  دميم است برآمده، به سوي عين شمس رفت، و به جليلوت كه در مقابل سر باالي اَ   و از طرف شمال كشيده شده،17

  .آمد
  . و به جانب شمالي در مقابل عربه گذاشته، به عربه به زير آمد18
  .اين حد جنوبي است.  و اين حد به جانب بيت حجلَه به سوي شمال گذشت، و آخر اين حد به خليج شمالي بحرالملح نزد انتهاي جنوبي اُردن بود19
 . و به طرف مشرق، حد آن اٌردن بود و ملك بني بنيامين به حسب حدودش به هر طرف و بر حسب قبايل ايشان اين بود20
  .اريحا و بيت حجلَه و عيمق قصيص:  و اين است شهرهاي سبط بني بنيامين بر حسب قبايل ايشان21
  . و بيت عربه و صَمارايم و بيت ئيل22
  .رت و عويم و فاره و عف23ْ
  . و كَفَر عموني و عفْني و جابع، دوازده شهر با دهات آنها24
  . و جبعون و رامه و بئيروت25
  .  و مصعفضه و كَفيره و موصَه26
  . و راقَم و يرقَئيل و تَرالَه27
 .  اين ملك بني بنيامين به حسب قبايل ايشان بود. و صَيلَه و اَلَف و يبوسي كه اورشليم باشد و جبعه و قريت، چهارده شهر با دهات آنها28

 
19 

  . يعني براي سبط بني شمعون برحسب قبايل ايشان، و ملك ايشان در ميان ملك بني يهودا بود  و قرعه دومين براي شَمعون بر آمد،
  . و اينها نصيب ايشان شد يعني بئير شَبع و شَبع و موالدا2
  .  م و حصَر شوعال و بالَح و عاص3َ
  . و اَلْتولَد و بتُول و حرمه4
  . صقْلَغْ و بيت مركَبوت و حصَرسوسه5
  .سيزده شهر با دهات آنها.  و بيت لَباعوت و شاروحن6
  . و عين و رمون و عاتَر و عاشان، چهار شهر با دهات آنها7
  .ملك سبط بني شمعون برحسب قبايل ايشان اين بود. ود و تمامي دهاتي كه در اطراف اين شهرها تا بعلَت بئير رامة جنوبي ب8
 و ملك بني شمعون از ميان قسمت بني يهودا بود، زيرا قسمت بني يهودا بود، زيرا قسمت بني يهودا براي ايشان زياد بود، پس بني شمعون كلك خود را 9

 .از ميان ملك ايشان گرفتند
  .  ايشان بر آمد، و حد ملك ايشان تا ساريد رسيد و قرعه سوم براي بني زَبولٌون بر حسب قبايل10
  . و حد ايشان به طرف مغرب تا مرعلَه رفت و تا دباشّه رسيد و تا وادي كه در مقابل يقْنَعام است، رسيد11
  .اقيع رسيد و از سارِيد به سمت مشرق به سوي مطلع آفتاب تا سر حد كسلُوت تابور پيچيد، و نزد دابره بيرون آمده، به ي12
  . و از آنجا به طرف مشرق تا جتْ حاقَرو تا عتّ قاصين گذشته، نزد رِمون بيرون آمد و تا نَيعه كشيده شد13
  . و اين حد به طرف شمال تا حنّاتُون آن را احاطه كرد، و آخرش نزد وادي يفْتَحئيل بود14
15دالَه و بيت لَحن و يرمالل و شم، دوازده شهر با دهات آنها و قَّطَه و نَه.  
 . اين ملك بني زَبولُون بر حسب قبايل ايشان بود يعني شهرها با دهات آنها16
  .  و قرعه چهارم براي يساكار برآمد يعني براي بني يساكار برحسب قبايل ايشان17
  . و حد ايشان تا يزْرعيل و كسلُوت و شُونَم بود18
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  .ون و اَناحره و حفارايم و شَييئ19
  . و ربيت و قشْيون و اَبص20
  .  و رمه و عين جنّيم و عين حده و بيت فَصّيص21
  . شانزده شهر با دهات آنها يعني.  و اين حد به تاُبور و شَحصيمه و بيت شَمس رسيد، و آخر حد ايشان نزد اُردن بود22
 .ان بود، يعني شهرها با دهات آنها اين ملك سبط بني يساكار برحسب قبايل ايش23
  . و قرعه پنجم براي سبط بني اَشير برحسب قبايل ايشان بيرون آمد24
  .  و اَلَّملَك و عمعاد و مشْاَل و به طرف مغرب به كَرمل و شيحور لبنَه رسيد25
 شمال تا وادي يفْتَحئيل و بيت عامق و نَعيئيل و به طرف چپ نزد كابول  و به سوي مشرق آفتاب به بيت داجون پيچيده، تا زَبولُون رسيد، و به طرف27

  .بيرون آمد
  . و به حبرون و رحوب و حمون و قانَه تا صيدون بزرگ28
  .ب بود و اين حد به سوي رامه به شهر حصاردار صور پيچيد و اين حد به سوي حوصَه برگشت، و انتهايش نزد دريا در ديار اكْزي29ِ
  . و عمه و عفيق و رحوب، و بيست و دو شهر با دهات آنها30
 . ملك سبط بني اشير برحسب قبايل ايشان اين بود، يعني اين شهرها با دهات آنها31
  . و قرعه ششم براي بني نَفْتالي بيرون آمد، يعني براي بني نَفْتالي برحسب قبايل ايشان32
   بلوطي كه در صَعنَيم است و اَدامي و ناقَب و يبنَئيِل تا لَقُّوم بود و آخرش نزد اُردن بود؛ و حد ايشان از حالَف از33
 و حدش به سمت مغرب به سوي ازنوت تا بور پيچيد، و از آنجا تا حقوق بيرون آمد، و به سمت جنوب به زَبولُون رسيد و به سمت مغرب به اَشير 34

  . نزد اُردنرسيد، و به سمت مشرق به يهودا
  .  و شهرهاي حصاردار صديم و صَير و حمه و رقَّة و كنّارة35
  . و ادامه و رامه و حاصُور36
  . و قادش و اذْرعي و عين حاصُور37
  . و يرون و مجدلْئيل و حورِيم و بيت عناه و بيت شَمس، نوزده شهر با دهات آنها38
 .برحسب قبايل ايشان اين بود، يعني شهرها با دهات آنها ملك سبط بني نَفْتالي 39
  . و قرعه هفتم براي سبط بني دان برحسب قبايل ايشان بيرون آمد40
  .  وحد ايشان صَرعه و اَشْتَئول وعير شَمس بود41
  . و شَعلَبين واَيلٌون و يتْلَه42
  . و اَيلُون وتمنَه وعقْرون43
44لَه و اَلْتَقيه و جِبعتُون و ب.  
  . و يهود وبني برق و جتْ رِمو45
  . و مياه يرقُون و رقُّون با سر حدي كه در مقابل يافا است46
و متصرف شده، در آن .  و حد بتي دان از طرف ايشان بيرون رفت، زيرا كه بني دان بر آمده، با لَشَم جنگ كردند و آن را گرفته، به دم شمشير زدند47

  . موافق اسم دان كه پدر ايشان بود پس لَشَم را دان ناميدند،. رفتندسكونت گ
 . يعني اين سه راه با دهات آنها  اين است ملك سبط بني دان برحسب قبايل ايشان،48
  . و چون از تقسيم كردن زمين بر حسب حدودش فارغ شدند، بني اسرائيل ملكي را در ميان خود به يوشع دادند49
 . پس شهر را بنا كرده، در آن ساكن شد  خداوند شهري كه او خواست، يعني تمنَه سارح را در كوهستان افرايم به او دادند، بر حسب فرمان50
 اين است ملكهايي كه العازار كاهن با يوشع بن نون و رؤساي آباي اسباط بني اسرائيل در شيلوه به حضور خداوند نزد خيمة اجتماع به قرعه  تقسيم 51

 .پس از تقسيم نمودن زمين فارغ شدند. كردند
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    : و خداوند يوشع را خطاب كرده، گفت
   شهرهاي ملجايي را كه دربارة آنها به واسطه موسي به شما سخن گفتم، براي خود معين سازيد :بني اسرائيل را خطاب كرده، بگو2
  . و آنها براي شما از ولي مقتول ملجا باشد تا قاتلي كه كسي را سهواً و ندانسته كشته باشد به آنها فرار كند،3
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 و ايشان او را نزد خود به شهر   به گوش مشايخ شهر ماجراي خود را بيان كند،  و او به يكي از اين شهرها فرار كرده، و به مدخل دروازة شهر ايستاده،4
  .در آورده، مكاني به او بدهند تا با ايشان ساكن شود

  . قاتل را به دست او نسپارند، زيرا همساية خود را از نادانستگي كشته، و او را پيش از آن دشمن نداشته بود  تعاقب كند، و اگر ولّيِ مقتول او را5
 و در آن شهر تا وقتي كه به جهت محاكمه به حضور جماعت حاضر شود تا وفات رئيس كهنه كه در آن ايام مي باشد توقف نمايد، بعد از آن فاتل 6

 . و به خانه خود يعني به شهري كه از آن فرار كرده بود داخل شودبرگشته، به شهر
  . پس قادش را در جليل در كوهستان نَفْتالي و شكيم را در كوهستان افرايم و قريه اربع را كه  حبرن باشد در كوهستان يهودا، تقديس نمودند7
ابان از سبط رؤبين و راموت را در جلعاد از سبط جاد وجوالن را در باشان از سبط  و از آن طرف اُردن به سيت مشرق اريحا باصر را در صحرا  در بي8

  .منَسي تعيين نمودند
 و به دست ولي   اينهاست شهرهايي كه براي غريبي كه در ميان ايشان مأوا گزيند معين شده بود، تا هر كه كسي را سهواً كشته باشد به آنجا فرار كند،9

 .قتي كه به حضور جماعت حاضر شودمقتول كشته نشود تا و
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  . آنگاه رؤساي آباي الويان نزد اَلعازَر كاهن و نزد يوشع بن نون و نزد رؤساي آباي اسباط بني اسرائيل آمدند
حوالي آنها به خداوند به واسطة موسي امر فرموده است كه شهرها براي سكونت و « و ايشان را در شيلوه در زمين كنعان مخاطب ساخته، گفتند كه 2

  .جهت بهايم ما، به ما داده شود
 . پس بني اسرائيل بر حسب فرمان خداوند اين شهرها را با حوالي آنها از ملك خود به الويان دادند3
سبط شَمعون و از سبط  و از   الويان  بودند سيزده شهر از سبط يهودا،  و براي پسران هارون كاهن كه از جملة  و قرعه براي قبايل قهاتيان بيرون آمد،4

 .بنيامين به قرعه رسيد
 . و براي بقية پسران قهات، ده شهر از قبايل سبط افرايم و از سبط دان و از نصف منَسي به قرعه رسيد5
 .باشان به قرعه رسيد شهر از قبايل سبط يساكار و از سبط اَشير و از سبط نَفْتالي و از نصف سبط منَسي در   و براي پسران جرشون سيزده،6
 . و براي پسران مراري بر حسب قبايل ايشان دوازده شهر از سبط رؤبين و از سبط جاد و از سبط زَبولْون رسيد7
 . و بني اسرائيل، اين شهرها و حوالي آنها را به الويان به قرعه دادند، چنانكه خداوند به واسطة موسي امر فرموده بود8
  . از سبط بني شمعون اين شهرها را كه به نامها ذكر مي شود، دادند و از سبط بني يهودا و9
  .  و اينها به پسران هارون كه  از قبايل قهاتيان از بني الوي بودند رسيد، زيرا كه قرعة اول از ايشان بود10
  .به ايشان دادند پس قريه اَربع پدر عناق كه حبرون باشد در كوهستان يهودا با حوالي كه در اطراف آن بود، 11
 . ليكن مزرعه هاي شهر و دهات آن را به كاليب بن يفُنَّه براي ملكيت دادند12
  .و به پسران كاهن، حبرون را كه شهر ملجاي قاتالن است با حوالي آن، و لبنَه را با حوالي آن دادند 13
  . و  يتّير را با نواحي آن14
  .را با نواحي آن و حولون را با نواحي آن و دبير 15
  . و  عين را با نواحي آن و يطَّه را با نواحي آن و بيت شمس را با نواحي آن، يعني از اين دو سبط نه شهر را16
  . و از سبط بنيامين جبعون را با نواحي آن و جبع را با نواحي آن17
  .دادند يعني چهار شهر   و عناتوت را با نواحي آن و علْمون را با نواحي آن،18
 . تمامي شهرهاي پسران هارون كهنه سيزده شهر با نواحي آنها بود19
  . و اما قبايل بني قَهات الويان، يعني بقيه بني قَهات شهرهاي قرعة ايشان از سبط افرايم بود20
  .ان دادند پس شكيم را در كوهستان افرايم كه شهر ملجاي قاتالن است با نواحي آن و جازَر را با نواحي آن به ايش21
  . و قبصايم را با نواحي آن، يعني چهار شهر22
  . و از سبط دان الْتَقي را با نواحي آن و جِبتون را با نواحي آن23
  . يعني چهار شهر  و اَيلون را با نواحي آن وجِتّْ  رِمون را با با نواحي آن،24
  . را با نواحي آن، يعني دو شهر دادند و از نصف سبط منَسي تَعنَك را با نواحي آن و جت25ّْ
 . تمامي شهرهاي قبايل بقية بني قهات با نواحي آنها ده بود26
 و به بني جرشون كه از قبايل الويان بودند از نصف سبط منَسي جوالن را در باشان كه شهر ملجاي قاتالن است با نواحي آن و بعشتَره را با نواحي 27

  .دندآن، يعني دو شهر دا
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  . و از سبط يساكار قشْبون را با نواحي آن و دابره را با نواحي آن28
  . و يرموت را با نواحي آن ، عين جنّيم را با نواحي آن، چهار شهر29
   و از سبط اشير، مشْاَل را با نواحي آن و عبدون را با نواحي آن، 30
  .، يعني چهار شهر و حلْقات را با نواحي آن و رحوب را با نواحي آن31
  . و از سبط نَفْتالي قادش را در جليل كه شهر ملجاي قاتالن است با نواحي آن و حموت دور را با نواحي آن و قَرتان را، يعني سه شهر دادند32
 . و تمامي شهرهاي حرشونيان بر حسب قبايل ايشان سيزده شهر بود با نواحي آنها33
  .ز الويان باقي مانده بودند، از سبط زَبولُون يقْنَعام را با نواحي آن و قَرته را با نواحي آن و به قبايل بني مراري كه ا34
  . و دمنه را با نواحي آن و نَحالل را با نواحي، يعني چهار شهر35
   و از سبط رؤبين، باصَر را با نواحي آن و ميفَعه را با نواحي آن،36
  . يعني چهار شهرعه را با نواحی آن، و قديموت را با نواحی آن و ميف37
  . و از سبط جاد راموت را در جِلْعاد كه شهر ملجاي قاتالن است با نواحي آن و محنايم را با نواحي آن38
  . و حشْبون را با نواحي آن و يعزير را با نواحي آن؛ همة اين شهرها چهار مي باشد39
 .ل ابشان بود، يعني بقية قبايل الويان و قرعة ايشان دروازه شهر بود همة اينها شهرهاي بني مراري برحسب قباي40
  .   و جميع شهرهاي الويان در ميان ملك بني اسرائيل چهل و هشت شهر با نواحي آنها بود41
 . اين شهرها هريكي با نواحي آن به هر طرفش بود، و براي همة اين شهرها چنين بود42
  .براي پدران ايشان قسم خورده بود كه بهايشان بدهد به اسرائيل داد، و آن را به تصرف آورده، در آن ساكن شدند پس خداوند تمامي زمين را كه 43
 و خداوند ايشان را از هر طرف آرامي داد چنانكه به پدران ايشان قسم خورده بود، و احدي از دشمنان ايشان نتوانست با ايشان مقاومت نمايد، زيرا كه 44

  .شمنان ايشان را به دست ايشان سپرده بودخداوند جميع د
 . و از جميع سخنان نيكويي كه خداوند به خاندان اسرائيل گفته بود، سخني به زمين نيفتاد بلكه همه واقع شد45
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   آنگاه يوشع رؤبينيان و جاديان و نصف سبط منَسي را خوانده،
  .ر فرموده بود، نگاه داشتيد، و كالم مرا از هرچه به شما امر فرموده ام، اطاعت نموديدشما هرچه موسي بندة خداوند به شما ام:  به ايشان گفت2
  .  و برادران خود را در اين ايام طويل تا امروز ترك نكرده، وصيتي را كه يهوه، خداي شما، امر فرموده بود، نگاه داشته ايد3
پس حال به خيمه هاي خود و به زمين ملكيت خود كه موسي بندة . ت، چنانكه به ايشان گفته بود و اآلن يهوه خداي شما به برادران شما آرامي داده اس4

  .خداوند از آن طرف اُردن به شما داده است بازگشته، برويد
 را محبت نموده، به تمامي  ، اما بدقت متوجه شده، امر و شريعتي را كه موسي بندة خداوند به شما امر فرموده است به جا آوريد، تا يهوه، خداي خود5

  .طريقهاي او سلوك نماييد، و اوامر او را نگاه داشته، به او چسبيد و او را به تمامي دل و تمامي جان خود عبادت نماييد
 . پس يوشع ايشان را بركت داده، روانه نمود و به خيمه هاي خود رفتند6
و . د، و به نصف ديگر، يوشع در اين طرف اُردن به سمت مغرب در ميان برادران ايشان ملك داد و به نصف سبط منَسي، موسي ملك در باشان داده بو7

  . هنگامي كه يوشع ايشان را به خيمه هاي ايشان روانه مي كرد، ايشان را بركت داد
لباس فراوان به خيمه هاي خود برگرديد، و غنيمت با دولت بسيار و با مواشي بي شمار، با نقره و طال و مس و آهن و :  و ايشان را مخاطب ساخته، گفت8

  .دشمنان خود را با برادران خويش تقسيم نماييد
 پس بني رؤبين و بني جاد و نصف سبط منَسي از نزد بني اسرائيل از شيلوه كه در زمين كنعان است برگشته، روانه شدند تا به زمين جِلْعاد، و به زمين 9

 . موسي برحسب فرمان خداوند به تصرف آورده بودند، بروندملك خود كه آن را به واسطة
 و چون به حوالي اُردن كه در زمين كنعان است رسيدند، بني رؤبين و بني جاد و نصف سبط منَسي در آنجا به كنار اُردن مذبحي بنا نمودند، يعني مذبح 10

  .عظيم المنظري
بني رؤبين و بني جاد و نصف سبط منَسي، به مقابل زمين كنعان، در حوالي اُردن، بركناري كه از آن بني  و بني اسرائيل خبر اين را شنيدند كه اينك 11

  .اسرائيل است، مذبحي بنا كرده اند
 . پس چون بني اسرائيل اين را شنيدند، تمامي جماعت بني اسرائيل در شيلوه جمع شدند تا براي مقاتلة ايشان برآيند12
  .ل فينحاس بن العازار كاهن را نزد بني رؤبين و بني جاد و نصف سبط منَسي به زمين جِلْعاد فرستادند و بني اسرائي13
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 و با او ده رئيس، يعني يك رئيس از هر خاندان آباي از جميع اسباط اسرائيل را كه هر يكي از ايشان رئيس خاندان آباي ايشان از قبايل بني اسرائيل 14
  .بودند

  : زد بني رؤبين و بني جاد و نصف سبط منَسي به زمين جِلْعاد آمدند و ايشان را مخاطب ساخته، گفتند پس ايشان ن15
اين چه فتنه است كه برخداي اسرائيل انگيخته ايد كه امروز از متابعت خداوند برگشته ايد و براي خود مذبحي :  تمامي جماعت خداوند چنين مي گويند16

  متمرد شده ايد؟ساخته، امروز از خداوند 
  . آيا گناه فغور براي ما كم است كه تا امروز خود را از آن طاهر نساخته ايم، اگر چه وبا در جماعت خداوند عارض شد17
غضب و واقع خواهد شد چون شما امروز از خداوند متمرد  شده ايد كه او فردا بر تمامي جماعت اسرائيل .  شما امروز از متابعت خداوند برگشته ايد18

  .خواهد نمود
 و در ميان ما ملك بگيريد و از   خداوند در آن ساكن است عبور نماييد،  و ليكن اگر زمين ملكيت شما نجس است، پس به زمين ملكيت خداوند كه مسكن19

  .يدخداوند متمرد نشويد، و از ما نيز متمرد نشويد، در اين كه مذبحي براي خود سواي مذبح يهوه خداي ما بنا كن
  . آيا عخان بن زارح دربارة چيز حرام خيانت نورزيد؟ پس بر تمامي جماعت اسرائيل غضب آمد، و آن شخص در گناه خود تنها هالك نشد20

  :    آنگه بني رؤبين و بني جاد و نصف سبط منَسي در جواب رؤساي قبايل اسرائيل گفتند21
او مي داند و اسرائيل خواهند دانست اگر اين كار از راه تمرد يا از راه خيانت بر خداوند بوده باشد، امروز ما را ! يهوه خداي خدايان!  يهوه خداي خدايان22

  خالصي مده،
وند  كه براي خود مذبحي ساخته ايم تا از متابعت خداوند برگشته، قرباني سوختني و هدية آردي برآن بگذرانيم، و ذبايح سالمتي برآن بنماييم؛ خود خدا23

  . بازخواست بنمايد
 بلكه اين كار را از راه احتياط و هوشياري كرده ايم، زيرا گفتيم شايد در وقت آينده پسران شما به پسران ما بگويند شما را با يهوه خداي اسرائيل چه 24

  عالقه است؟
پس شما را در خداوند بهره اي نيست و پسران شما پسران ما را از . ست چونكه خداوند اُردن را در ميان ما و شما از بني رؤبين و بني جاد حد گذارده ا25

  .ترس خداوند باز خواهند داشت
   پس گفتيم براي ساختن مذبحي به جهت خود تدارك ببينيم، نه براي قرباني سوختني و نه براي ذبيحه،26
خداوند را به حضور او با قرباني هاي سوختني و ذبايح سالمتي خود به جا  بلكه تا در ميان ما و شما و در ميان نسلهاي ما بعد از ما شاهد باشد تا 27

  .آوريم، تا در زمان آينده پسران شما به پسران ما نگويند كه شما را در خداوند هيچ بهره اي نيست
را ببينيد كه پدران ما ساختند نه براي قرباني  مذبح خداوند   پس گفتيم اگر در زمان آينده به ما و به نسلهاي ما چنين بگويند، آنگاه ما خواهيم گفت،28

  . بلكه تا در ميان ما و شما شاهد باشد  سوختني و نه براي ذبيحه،
   آردي و ذبيحه سواي مذبح يهوه،  و مذبحي براي قرباني سوختني و هدية  امروز از متابعت خداوند برگرديم،  حاشا از ما كه از خداوند متمرد شده،29

  .پيش روي مسكن اوست، بسازيمخداي ما كه 

   سخني را كه بني رؤبين و بني جاد و بني منَسي گفته بودند، شنيدند،  و چون فينحاس كاهن و سروران جماعت و رؤساي قبايل اسرائيل كه با وي بودند،30
  .در نظر ايشان پسند آمد

 چونكه اين خيانت نورزيده ايد؛ پس اآلن  امروز دانستم كه خداوند در ميان ماست،«:  گفت و فينحاس بن العازار كاهن به بني رؤبين وبني جاد وبني منَسي31
  .بني اسرائيل را از دست خداوند خالصي داديد

ا به ايشان  اين خبر ر نزد بني اسرائيل برگشته،  پس فينحاس بن العازار كاهن و سروران از نزد بني رؤبين و بني جاد از زمين جِلْعاد به زمين كنعان، 32
  . رسانيدند

 ايشان تا زميني را كه بني رؤبين و بني  ، و دربارة برآمدن براي مقاتلة  و اين كار به نظر بني اسرائيل پسند آمد و بني اسرائيل خدا را متبارك خواندند33
  .جاد در آن ساكن بودند خراب نمايند، ديگر سخن نگفتند

 .د ناميدند، زيرا ميان ما شاهد است كه يهوه خداست و بني رؤبين و بني جاد آن مذبح را عي34
  

23 

  . و يوشع پير و سالخورده شده بود  و واقع شد بعد از روزهاي بسيار چون خداوند اسرائيل را از جميع دشمنان ايشان از هر طرف آرامي داده بود،
  . من پير و سالخورده شده ام  :ده، به ايشان گفت كه يوشع جميع اسرائيل را با مشايخ ورؤسا و داوران و ناظران ايشان طلبي2
  . زيرا يهوه خداي شما اوست كه براي شما جنگ كرده است  ديده ايد،  اين طوايف به خاطر شما كرده است،  و شما هر آنچه يهوه خداي شما به همة3
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 به سمت مغرب آفتاب براي شما به قرعه تقسيم  ب ساخته ام تا درياي بزرگ، اينك اين طوايف را كه باقي مانده اند از اُردن و جميع طوايف را كه مغلو4
  .  كرده ام تا ميراث اسباط شما باشند

   و شما زمين ايشان را تصرف خواهيد آورد،  و يهوه، خداي شما اوست كه ايشان را از حضور شما رانده، ايشان را از پيش روي شما بيرون مي كند،5
  .داي شما به شما گفته استچنانكه يهوه خ

  . نگاه داريد و به طرف چپ و راست از آن تجاوز منماييد  هر چه در سفر تورات موسي مكتوب است، پس بسيار قوي باشيد و متوجه شده،6
يد و آنها را عبادت منماييد و سجده  و قسم نخور  تا به اين طوايفي كه در ميان شما باقيمانده اند داخل نشويد، و نامهاي خدايان ايشان را ذكر ننماييد،7

  .نكنيد
  . خداي خود بچسبيد چنانكه تا امروز كرده ايد  بلكه به يهوه،8
  . و اما با كسي را تا امروز ياراي مقاومت نبوده است  زيرا خداوند طوايف بزرگ و زور آور را از پيش روي شما بيرون كرده است،9
  . چنانكه به شما گفته است  اوست كه براي شما جنگ مي كند،  خداي شما، هد نمود زيرا كه يهوه، يك نفر از شما هزار را تعاقب خوا10
  . يهوه خداي خود را محبت نماييد  پس بسيار متوجه شده،11
     در آييد و ايشان به شما در آيند، و اما اگر برگشته، با بقية اين طوايفي كه در ميان شما مانده اند بچسبيد و با ايشان مصاهرت نماييد، و به ايشان12
 يقيناً بدانيد كه يهوه خداي شما اين طوايف را از حضور شما ديگر بيرون نخواهند كرد، بلكه براي شما دام وتله و براي پهلوهاي شما تازيانه و در 13

 . هالك شويد ما داده است، به ش چشمان شما خار خواهند بود، تا وقتي كه از اين زمين نيكو كه يهوه خداي شما،
 خداي  و به تمامي دل و به تمامي جان خود   مي دانيد كه يك چيز از تمام چيزهاي نيكو كه يهوه،.  و اينك من امروز به طريق اهل تمامي زمين مي روم14

  .ين نيفتاده و يك حرف از آن به زم  شما گفته است به زمين نيفتاده، بلكه همه اش واقع شده است، شما دربارة
 همچنان خداوند خداوند همه   و چنين واقع خواهد شد كه چنانكه همه چيزهاي نيكو كه يهوه، خداي شما به شما گفته بود براي شما واقع شده است،15

  . سازد هالك خداي شما به شما داده است، چيزهاي بد را بر شما عارض خواهد گردانيد، تا شما را از اين زمين نيكو كه يهوه، 
 و آنها را سجده كنيد، آنگاه غضب   تجاوز نماييد، و رفته، خدايان ديگر را عبادت نماييد،  كه به شما امر فرموده است،  اگر از عهد يهوه، خداي خود،16

  .خداوند بر شما افروخته خواهد شد، و از اين زمين نيكو كه به شما داده است به زودي هالك خواهيد شد
 

24 

  . به حضور خدا حاضر شدند   و مشايخ اسرائيل و رؤسا و داوران و ناظران ايشان را طلبيده،  تمامي اسباط اسرائيل را در شكيم جمع كرد، و يوشع
آن طرف نهر  در زمان قديم به   يعني طارح پدر ابراهيم و پدر ناحور،  و يوشع به تمامي قوم  گفت كه يهوه خداي اسرائيل چنين مي گويد كه پدران شما،2

  . و خدايان غير را عبادت مي نمودند ساكن بودند،
    در تمامي زمين كنعان گردانيدم، و ذريت او را زياد كردم و اسحاق را به او دادم،  و پدر شما ابراهيم را از آن طرف نهر گرفته،3
  .  و يعقوب و پسرانش به مصر فرود شدند ود، و يعقوب و عيسو را به اسحاق دادم، و كوه سعير را به عيسو دادم تا ملكّيت او بش4
 . و موسي و هارون را فرستاده، مصر را به آنچه در وسط آن كردم، مبتال ساختم، پس شما را از آن بيرون آوردم5
  .تعاقب نموند پدران شما را تا بحر قلزم   و چون پدران شما را از مصر بيرون آوردم و به دريا رسيدند، مصريان با ارابه ها و سواران،6
 ايشان را پوشانيد، و چشمان شما آنچه را در   و دريا را بر ايشان آورده،  و چون نزد خداوند فرياد كردند، او در ميان شما و مصريان تاريكي گذارد،7

يشان را به دست شما تسليم نمودم، و پس شما را در زمين اَمورياني كه به آن طرف اُردن ساكن بودند آوردم، و با شما جنگ كردند، و ا. مصر كردم ديد
  . و ايشان را از حضور شما هالك ساختم زمين ايشان را در تصرف آوريد،

  . بلعام بن بعور را طلبيد تا شما را لعنت كند  با اسرائيل جنگ كرد و فرستاده،  و باالق بن صفور ملك مو آب برخاسته،9
  .بركت همي داد و شما را از دست او رهانيدم لهذا شما را   و نخواستم كه بلعام را بشنوم؛10
 و مردان اريحا يعني اموريان و فَرزّيان و كنعانيان و حتّيان و جرجاشيان و حويان و يبوسيان با شما جنگ   به اريحا رسيديد،  و از اُردن عبور كرده،11

  .كردند، و ايشان را به دست شما تسليم نمودم
  .رستاده، ايشان، يعني دو پادشاه اَموريان را از حضور شما براندم، نه به شمشير و نه به كمان شما و زنبور را پيش شما ف12
 و زميني كه در آن زحمت نكشيديد، و شهرهايي را كه بنا ننموديد، به شما دادم كه در آنها ساكن مي باشيد و از تاكستانها و باغات زيتون كه نكاشتيد، 13

 .مي خوريد
 يهوه بترسيد، و او را به خلوص و راستي عبادت نماييد، و خداياني را كه پدران شما به آن طرف نهر و در مصر عبادت نمودند از خود دور  پس اآلن از14

  .كرده، يهوه را عبادت نماييد
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ادت خواهيد نمود، خواه خداياني را كه پدران شما كه  و اگر در نظر شما پسند نيايد كه يهوه را عبادت نماييد، پس امروز براي خود اختيار كنيد كه را عب15
  .به آن طرف نهر بودند عبادت نمودند، خواه خدايان اَمورياني را كه شما در زمين ايشان ساكنيد، و اما من و خاندان من، يهوه را عبادت خواهيم نمود

  .يان غير را عبادت نماييمحاشا از ما كه يهوه را ترك كرده، خدا:  آنگاه قوم در جواب گفتند16
 زيرا كه يهوه، خداي ما، اوست كه ما و پدران ما را از زمين مصر از خانة بندگي بيرون آورد، و اين آيات بزرگ را در نظر ما نمود، و ما را در تمام راه 17

  .كه رفتيم و در تمامي طوايفي كه از ميان ايشان گذشتيم، نگاه داشت
ايف، يعني اَمورياني را كه در اين زمين ساكن بودند از پيش روي ما بيرون كرد، پس ما نيز يهوه را عبادت خواهيم نمود، زيرا كه او  و يهوه تمامي طو18

  .خداي ماست

  .ما را نخواهد آمرزيدنمي توانيد يهوه را عبادت كنيد زيرا كه او خداي قدوس است و او خداي غيور است كه عصيان و گناهان ش:  پس يوشع به قوم گفت19
 اگر يهوه را ترك كرده، خدايان غير را عبادت نماييد، آنگاه او خواهد برگشت و به شما ضرر رسانيده، بعد از آنكه به شما احسان نموده است، شما را 20

  .هالك خواهد كرد

  .ني بلكه يهوه را عبادت خواهيم نمود:  قوم به يوشع گفتند21
  .شاهد هستيم: گفتند. شما بر خود شاهد هستيد كه يهوه را براي خود اختيار نموده ايد تا او را عبادت كنيد: فت يوشع به قوم گ22
  .پس اآلن خدايان غير را كه در ميان شما هستند دور كنيد، و دلهاي خود را به يهوه، خداي اسرائيل، مايل سازيد:  گفت23
 . ود را عبادت خواهيم نمود و آواز او را اطاعت خواهيم كرديهوه خداي خ:  قوم به يوشع گفتند24

  . پس در آن روز يوشع با قوم عهد بست و براي ايشان فريضه و شريعتي در شكيم قرار داد25
  .رپا داشت آن را در آنجا زير درخت بلوطي كه نزد قدس خداوند بود ب  و يوشع اين سخنان را در كتاب تورات خدا نوشت و سنگي بزرگ گرفته،26
اينك اين سنگ براي ما شاهد است، زيرا كه تمامي سخنان خداوند را كه به ما گفت، شنيده است؛ پس براي شما شاهد «:  و يوشع به تمامي قوم گفت27

  .خواهد بود، مبادا خداي خود را انكار نماييد
 . پس يوشع، قوم يعني هركس را به ملك خود روانه نمود28
 . ر واقع شد كه يوشع بن نون، بندة خداوند، چون صد و ده ساله بود، مرد و بعد از اين امو29

 . و او را درحدود ملك خودش در تمنَه سارح كه در كوهستان افرايم به طرف شما كوه جاعش است، دفن كردند30
كه خداوند براي اسرائيل كرده بود دانستند، خداوند را  و اسرائيل در همة ايام يوشع و همة روزهاي مشايخي كه بعد از يوشع زنده ماندند و تمام عملي 31

  .عبادت نمودند
 و استخوانهاي يوسف را كه بني اسرائيل از مصر آورده بودند در شكيم، در حصة زميني كه يعقوب از بني حمور، پدر شكيم به صد قسيطه خريده بود، 32

 .دفن كردند، و آن ملك بني يوسف شد
 .د، و او را در تل پسرش فينحاس كه در كوهستان افرايم به او داده شد، دفن كردند و العازار بن هارون مر33
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 كتاب داوران
 
 
1 

 كيست كه براي ما بر كنعانيان، اول برآيد و با ايشان جنگ نمايد؟«:  و بعد از وفات يوشع، واقع شد كه بني اسرائيل را خداوند سؤال كرده، گفتند1

 .يهودا برآيد، اينك زمين را به دست او تسليم كرده ام:  خداوند گفت2
پس شَمعون همراه » .قرعة من همراه من برآي، و با كنعانيان جنگ كنيم، و من نيز همراه تو به قرعة تو خواهم آمدبه :  و يهودا به برادر خود شَمعون گفت3

 .او رفت
 . و يهودا برآمد، و خداوند كنعانيان و فَرِزّيان را به دست ايشان تسليم نمود، و ده هزار نفر از ايشان را در بازَق كشتند4
 .ازضق يافته، با او جنگ كردند، و كنعانيان و فَرِزّيان را شكست دادند و اَدوني بازضق را در ب5
 . و اَدوني بازَق فرار كرد و او را تعاقب نموده، گرفتندش، شستهاي دست و پايش را بريدند6
.  من كردم خدا به من كافات رسانيده استموافق آنچه. هفتاد ملك با شستهاي دست و پا بريده زير سفرة من خورده ها برمي چيدند:  و اَدوني بازَق گفت7

 .پس او را به اورشليم آوردند و در آنجا مرد
 . و بني يهودا با اورشليم جنگ كرده، آن را گرفتند، و آن رابه دم شمشير زده، شهر را به آتش سوزانيدند8
 .ان ساكن بودند، جنگ كنند و بعد از آن بني يهودا فرود شدند تا با كنعانياني كه در كوهستان و  جنوب و بياب9
 .و شيشاي و اَخيمان و تَلْماي را كشتند.  و يهودا بر كنعانياني كه در حبرون ساكن بودند برآمد، و اسم حبرون قبل از آن قريه اَربع بود10
 . و از آنجا بر ساكنان دبير برآمد و اسم دبير قبل از آن، قريه سقيربود11
 .قريه سقير را زده، فتح نمايد، دختر خود عكْسه را به او به زني خواهم دادآنكه «:  و كاليب گفت12
 . و عتْنيئيل بن قناز برادر كوچك كاليب آن را گرفت؛ پس دختر خود عكْسه را به او به زني داد13
 چه مي خواهي؟«:  خود پياده شده، كاليب وي را گفتغ    و آن دختر از اال.  و چون دختر نزد وي آمد، او را ترغيب كرد كه از پدرش زميني طلب كند14

و كاليب چشمه هاي باال و چشمه هاي پايين را » .مرا بركت بده زيرا كه مرا در زمين جنوب ساكن گردانيدي، پس مرا چشمه هاي آب بده:  و به وي گفت15
 .به او داد

  .   صحراي يهودا كه به جنوب عراد است برآمده، رفتند و با قوم ساكن شدند و پسران قينِي پدرزن موسي از شهر نخلستان همراه بني يهودا به16
 . و يهودا همراه برادر خود شَمعون رفت، و كنعانياني را كه در صَفَت ساكن بودند، شكست دادند، و آن را خراب كرده، اسم شهر را حرما ناميدند17
 .اش و عقْرون و نواحي اش را گرفت و يهودا غَزَّه و نواحي اش و اضشْقَلون و نواحي 18
 . و خداوند با يهودا مي بود، و او اهل كوهستان را بيرون كرد، ليكن ساكنان وادي را نتوانست بيرون كند، زيرا كه ارابه هاي آهنين داشتند19
 . و حبرون را برحسب قول موسي به كاليب دادند، و او سه پسر عناق را از آنجا بيرون كرد20
 .بني بنيامين يبوسيان را كه در اورشليم و ساكن بودند بيرون نكردند، و يبوسيان با بني بنيامين تا امروز در اورشليم ساكنند و 21
 . و خاندان يوسف نيز به بيت ئيل برآمدند، و خداوند با ايشان بود22
 . و خاندان يوسف بيت ئيل را جاسوسي كردند، و نام آن شهر قبل از آن لُوز بود23
 .مدخل شهر را به ما نشان بده كه با تو احسان خواهيم نمود«:  و كشيكچيان مردي را كه از شهر بيرون مي آمد ديده، به وي گفتند24
 . پس مدخل شهر را به ايشان نشان داده، پس شهر را به دم شمشير زدند، و آن مرد را با تمامي خاندانش رها كردند25
 .رفته، شهري بنا نمود و آن را لوز ناميد كه تا امروز اسمش همان است و آن مرد به زمين حتّيان 26
 و منَسي اهل بيت شان و دهات آن را و اهل تَعنَك و دهات آن و ساكنان دور و دهات آن و ساكنان يِبلَعام و دهات آن و ساكنان مجِدو و دهات آن را 27

 .زمين ساكن باشندبيرون نكرد، و كنعانيان عزيمت داشتند كه در آن 
 .  و چون اسرائيل قوي شدند، بر كنعانيان جزيه نهادند، ليكن ايشان را تماماً بيرون نكردند28

 . و افرايم كنعانياني را كه در جازَر ساكن بودند، بيرون نكرد، پس كنعانيان درميان ايشان در جازَر ساكن ماندند29
 .ول را بيرون نكرد، پس كنعانيان درميان ايشان ساكن ماندند، و جزيه بر آنها گذارده شد  و زَبولون ساكنان فطرون و ساكنان نَهل30
 .  و اَكْزِيب و حلْبه و عفيق و رحوب را بيرون نكرد  و اَشير ساكنان عكّو و ساكنان صيدون و اَحلَب31

 .يراكه ايشان را بيرون نكردند پس اَشيريان درميان كنعانياني كه ساكن آن زمين بودند سكونت گرفتند، ز32
ليكن ساكنان بيت .  كنعانياني كه ساكن آن زمين بودند، سكونت گرفت  و نفتالي ساكنان بيت شمس و ساكنان بيت عنات را بيرون نكرد، پس درميان33

 .شمس و بيت عنات به ايشان جزيه مي دادند
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 .ه نگذاشتند كه به بيابان فرود آيند و اَموريان بني دان را به كوهستان مسدود ساختند زيرا ك34
 پس اموريان عزيمت داشتند كه در اَيلُون و شَعلُبيم در كوه حارس ساكن باشند، وليكن چون دست خاندان يوسف قوت گرفت، جزيه بر ايشان گذارده 35
 .شد

 . و حد اموريان از سر باالي عقْربيم و از سالَع تا باالتر بود36
 
2 

شما را از مصر برآوردم و به زميني كه به پدران شما قسم خوردم داخل كردم، و گفتم عهد خود را با : داوند از جِلْجال به بوكيم آمده، گفت و فرشتة خ1
 .    شما تا به ابد نخواهم شكست

  چه كار است كه كرده ايد؟     اين. ليكن شما سخن مرا نشنيديد.  پس شما با ساكنان اين زمين عهد مبنديد و مذبح هاي ايشان را بشكنيد2

 . لهذا من نيز گفتم ايشان را از حضور شما دام خواهند بود3
 . و چون فرشتة خداوند اين  سخنان را به تمامي بني اسرائيل گفت، قوم آواز خود را بلند كرده، گريستند4
 . و در آنجا براي خداوند قرباني گذرانيدند  و آن مكان را بوكيم نام نهادند،5
 . و چون يوشع قوم را روانه نموده بود، بني اسرائيل هر يكي به ملك خود رفتند تا زمين را به تصرف آورند6
 و در تمام ايام يوشع و تمامي ايام مشايخي كه بعد از يوشع زنده ماندند، و همة كارهاي بزرگ خداوند را كه براي اسرائيل كرده بود، ديدند، قوم خداوند 7

 .دندرا عبادت نمو
 . و يوشع بن نون، بندة خداوند، چون صد وده ساله بود، مرد8
 . و او را در حدود ملكش در تمنَه حارس در كوهستان افرايم به طرف شمال كوه جاعش دفن كردند9
 .اي اسرائيل كرده بود، ندانستند و تمامي آن طبقه نيز به پدران خود پيوستند، و بعد از ايشان طبقة ديگر برخاستند كه خداوند و اعمالي را كه بر10
 . و بني اسرائيل در نظر خداوند شرارت ورزيدند، و بعلها را عبادت نمودند11
 و يهوه خداي پدران خود را كه ايشان را از زمين مصر بيرون آورده بود، ترك كردند، و خدايان غير را از خدايان طوايفي كه در اطراف ايشان بودند 12

 .و خشم خداوند را برانگيختند. ها را سجده كردندپيروي نموده، آن
 .  و يهوه را ترك كرده، بعل و عشتاروت را عبادت نمودند13

 پس خشم خداوند بر اسرائيل افروخته شده، ايشان را به دست تاراج كنندگان سپرد تا ايشان را غارت نمايند، و ايشان را به دست دشمناني كه به اطراف 14
 .خت، به حدي كه ديگر نتوانستند با دشمنان خود مقاومت نمايندايشان بودند، فرو

 و به هر جا كه بيرون مي رفتند، دست خداوند براي بدي بر ايشان مي بود، چنانكه خداوند گفته، و چنانكه خداوند براي ايشان قسم خورده بود و به 15
 .نهايت تنگي گرفتار شدند

 .ن را از دست تاراج كنندگان نجات دادند و خداوند داوران برانگيزانيد كه ايشا16
 و باز داوران خود را اطاعت ننمودند، زيرا كه در عقب خدايان غير زناكار شده، آنها را سجده كردند، و از راهي كه پدران ايشان سلوك مي نمودند، و 17

 .اوامر خداوند را اطاعت مي كردند، به زودي برگشتند، و مثل ايشان عمل ننمودند
چون خداوند براي ايشان داوران برمي انگيخت، خداوند با داور مي بود، و ايشان را در تمام ايام آن داور از دست دشمنان ايشان نجات مي داد،  و 18

 .زيراكه خداوند به خاطر ناله اي كه ايشان از دست ظالمان و ستم كنندگان خود برمي آوردند، پشيمان مي شد
ت يافت كه ايشان برمي گشتند و از پدران خود بيشتر فتنه انگيز شده، خدايان غير را پيروي مي كردند، و آنها را عبادت  و واقع مي شد چون داور وفا19

 .نموده، سجده مي كردند، و از اعمال بد و راههاي سركشي خود چيزي باقي نمي گذاشتند
 دي كه با پدران ايشان امر فرمودم، تجاوز نموده، آواز مرا نشنيدند،چونكه اين قوم از عه«:  لهذا خشم خداوند بر اسرائيل افروخته شد و گفت20

 . من نيز هيچ يك از امتها را كه يوشع وقت وفاتش واگذاشت، از حضور ايشان ديگر بيرون نخواهم نمود21
 . تا اسرائيل را به آنها بيازمايم كه آيا طريق خداوند را نگه داشتند، در آن سلوك خواهند نمود يا نه22
 . پس خداوند آن طوايف را واگذاشته، به سرعت بيرون نكرد و آنها را به دست يوشع تسليم ننمود23

 
3 

  پس اينانند طوايفي كه خداوند واگذاشت تا به واسطة آنها اسرائيل را بيازمايد، يعني جميع آناني كه همة جنگهاي كنعان را ندانسته بودند،1

 .د و جنگ را به ايشان تعليم دهد، يعني آناني كه آن را پيشتر به هيچ وجه نمي دانستند تا طبقات بني اسرائيل دانشمند شون2
 . پنج سردار فلسطينيان و جميع كنعانيان و صيدونيان و حويان كه در كوهستان لبنان از كوه بعل حرمون تا مدخل حمات ساكن بودند3
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شود كه آيا احكام خداوند را كه به واسطة موسي به پدران ايشان امر فرموده بود، اطاعت خواهند كرد  و اينها براي آزمايش بني اسرائيل بودند، تا معلوم 4
 .يا نه

 . پس بني اسرائيل درميان كنعانيان و حتيان و اموريان و فَرِزّيان و حويان و يبوسيان ساكن مي بودند5
 .به پسران ايشان مي دادند، و خدايان آنها را عبادت مي نمودند دختران ايشان را براي خود به زني مي گرفتند، و دختران خود را 6
 . بعلها و بتها را عبادت كردند  و يهوه خداي خود را فراموش نموده،  و بني اسرائيل آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، كردند،7
 و بني اسرائيل كوشان رشْعتايم را هشت سال بندگي   فروخت، ين، پادشاه ارام نهر  ايشان را به دست كوشان رِشْعنتايم،  و غضب خداوند افروخته شده،8

 .كردند
 و او ايشان را   و اسرائيل چون نزد خداوند فرياد كردند، خداوند براي بني اسرائيل نجات دهنده اي يعني عتْنَئيل بن قناز برادر كوچك كاليب را برپا داشت،9

 .نجات داد
   پادشاه ارام را به دست او تسليم كرد،  و خداوند كوشان رِشْعتايم،  و براي جنگ بيرون رفت،  پس اسرائيل را داورن كرد،   و روح خداوند بر او نازل شده،10

 .و دستش بر كوشان رشْعتايم مستولي گشت
 .پس عتيئيل بن قناز مرد.  و زمين سال آرامي چهل سال آرامي يافت11
 زيرا كه درنظر خداوند شرارت   پادشاه موآب را بر اسرائيل مستولي ساخت،  و خداوند عجلون، بدي كردند، و بني اسرائيل بار ديگر درنظر خداوند 12

 .ورزيده بودند
 . و ايشان شهر نخلستان را گرفتند  و او بني عمون و عماليق را نزد خود جمع كرده، آمد، و بني اسرائيل را شكست داد،13
 .وآب را هجده سال بندگي كردند و بني اسرائيل عجلون پادشاه م14
 برپا   خداوند براي ايشان نجات دهنده اي يعني ايهود بن جيراي بناميني را كه مرد چپ دستي بود،  و چون بني اسرائيل نزد خداوند فرياد برآوردند،15

 .  ارمغاني فرستادند داشت، و بني اسرائيل به دست او براي عجلون، پادشاه موآب،

 .ر دو دمي كه طولش يك ذراع بود، براي خود ساخت و آن را در زير جامه بر ران راست خود بست و ايهود خم16
 .و عجلون مرد بسيار فربهي بود.  پادشاه موآب عرضه داشت  و ارمغان را نزد عجلون،17
 . روانه نمود  و چون از عرضه داشتن ارمغان فارغ شد، آناني را كه ارمغان را آورده بودند،18
 ساكت باش و جميع حاضران از پيش او   :گفت. اي پادشاه سخني مخفي براي تو دارم«:  گفت  برگشته، خودش از معدنهاي سنگ كه نزد جلجال بود، و 19

 .بيرون رفتند
 . ز كرسي خود برخاست كالمي از خدا براي تو دارم پس ا :ايهود گفت.  و ايهود نزد وي داخل شد و او بتنهايي در باالخانة تابستاني خود مي نشست20

 . و ايهود دست چپ خود را دراز كرده، خنجر را از ران راست خويش كشيد و آن را در شكمش فرو برد21
 . تيغه را پوشاند زيرا كه خنجر را از شكمش بيرون نكشيد و به فضالت رسيد  و دستة آن را با تيغه اش نيز فرو رفت و پيه،22
 . قفل كرد ، درهاي باالخانه را بر وي بسته، و ايهود به دهليز بيرون رفته23
 .گفتند، يقيناً پايهاي خود را در غرفة تابستاني مي پوشاند.  ديدند كه اينك درهاي باال خانه قفل است  نوكرانش آمده،  و چون او رفته بود،24
 . مرده افتاده بود و اينك آقاي ايشان بر زمين  آن را باز كردند،  و انتظار كشيدند پس كليد را گرفته،25
 . به سعيرِت به سالمت رسيد  و چون ايشان معطل مي شدند، ايهود به در رفت و از معدنهاي سنگ گذشته،26
 . و او پيش روي ايشان بود  و چون داخل شد، كَرِنّارا در كوهستان افرايم نواخت و بني اسرائيل همراهش از كوه به زير آمدند،27
 معبرهاي اَردن  پس از عقب او فرود شده،» .دشمنان شما را به دست شما تسليم كرده است ز عقب من بياييد زيرا خداوند، موآبيان، ا «   : و به ايشان گفت28

 . و نگذاشتند كه احدي عبور كند را پيش روي مو آبيان گرفتند،
 .را كشتند و كسي رهايي نيافت و در آن وقت به قدر ده هزار نفر از مو آبيان را، يعني هر زور آور و مرد جنگي 29
 . و در آن روز موآبيان زير دست اسرائيل ذليل شدند، و زمين هشتاد سال آرامي يافت30
 . و بعد از او شَمجر بن عنات بود كه ششصد نفر از فلسطينيان را با چوب گاوراني كشت، و او نيز اسرائيل را نجات داد31

 
4 

 . بار ديگر درنظر خداوند شرارت ورزيدند د، و بني اسرائيل بعد از وفات ايهو1
 و سردار لشكرش سيسرا بود كه در حروشَت امتها سكونت   ، فروخت؛د كه در حاصور سلطنت مي كر  و خداوند ايشان را به دست يابين، پادشاه كنعان،2

 .داشت
 . بر بني اسرائيل بيست سال بسيار ظلم مي كرد و بني اسرائيل نزد خداوند فرياد كردند، زيرا كه او نهصد ارابة آهنين بود و3
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 . نبيه، زن لَفيدت، اسرائيل را داوري مي نمود  وآن زمان دبورة4
 . و او زير نخل دبوره كه درميان رامه و بيت ئيل در كوهستان افرايم بود، مي نشست، و بني اسرائيل به جهت داوري نزد وي مي آمدند5
آيا يهوه، خداي اسرائيل، امر نفرموده است كه برو و به كوه تابور رهنمايي : ن اَبينوعم را از قادش نفتالي طلبيد و به وي گفت پس او  فرستاده، باراق ب6

 كن، و ده هزار نفر از بني نفتالي و بني زبولون را همراه خود بگير؟

 .كشيده، او را به دست تو تسليم خواهم كرد سردار لشكر يابين را با ارابه ها و لشكرش به نهر قيشون نزد تو   و سيسرا،7
 .اگر همراه من بيايي مي روم و اگر همراه من نيايي نمي روم «:  بارق وي را گفت8
پس عبوره » . ليكن اين سفر كه مي روي براي تو اكرام نخواهد بود، زيرا خداوند سيسرا را به دست زني خواهد فروخت  البته همراه تو مي آيم، : گفت9
 . همراه باراق به قادش رفت خاسته،بر
 . و باراق، زبولون و نفتالي را به قادش جمع كرد و ده هزار نفر در ركاب او رفتند، و دبوره همراهش برآمد10
دش است، برپا  و حابر قيني خود را از قينيان يعني از بني حوباب برادرزن موسي جدا كرده، خيمة خويش را نزد درخت بلوط در صَعنايم كه نزد قا11

 .داشت
 . و به سيسرا خبر دادند كه باراق بن اَبينوعم به كوه تابور بر آمده است12
 . از حروشَت امتها تا نهد قيشون جمع كرد  پس سيسرا همة ارابه هايش، يعني نهصد ارابه آهنين و جميع مرداني را كه همراه وي بودند،13
پس »  آيا خداوند پيش روي تو بيرون نرفته است؟  اين است روزي كه خداوند سيسرا را به دست تو تسليم خواهد نمود؛برخيز، « : و دبوره به باراق گفت14

 .باراق از كوه تابور به زير آمد و ده هزار نفر از عقب وي
 . پياده فراركرد از ارابة خود به زير آمده، و خداوند سيسرا و تمامي ارابه ها و تمامي لشكرش را به دم شمشير پيش باراق منهزم ساخت، و سيسرا 15
 . به حدي كه كسي باقي نماند  و جميع لشكر سيسرا به دم شمشير افتادند،  و باراق ارابه ها و لشكر را تا حروشَت امتها تعاقب نموده،16
 . و خاندان حابر قيني صلح  بود  پادشاه حاصور، زيرا كه در ميان يابين،  فرار كرد،  و سيسرا به چادر ياعيل، زن حابر قيني، پياده،17
پس به سوي وي به چادر برگشت و او را به . برگرد اي آقاي من؛ به سوي من برگرد، و مترس «:  و ياعيل به استفبال سيسرا بيرون آمده، وي را گفت18

 .لحافي پوشانيد
 .پس مشك شير را باز كرده، به وي نوشانيد و او را پوشانيد» .ستم زيرا كه تشنه ه جرعه اي آب به من بنوشان،  « : و او وي راگفت19
 .به چادر بايست و اگر كسي  بيايد و از تو سؤال كرده بگويد كه آيا كسي در اينجاست، بگو ني «:  او وي را گفت20
خ را به شقيقه اش كوبيد، چنانكه به زمين فرو رفت،  مي  و ياعيل زن حابر ميخ چادر را برداشت، و چكشي به دست گرفته، نزد وي آمد به آهستگي آمده،21

 .زيراكه او از خستگي در خواب سنگين بود و بمرد
پس نزد وي داخل » .بيا تا كسي را كه مي جويي تو را نشان بدهم«:  و اينك باراق سيسرا را تعاقب نمود و ياعيل به استقبالش بيرون آمده، وي راگفت22

 .اده، و ميخ در شقيقه اش بودشد و اينك سيسرا مرده افت
 . پس در آن روز خدا يابين، پادشاه كنعان را پيش بني اسرائيل ذليل ساخت23
 . پادشاه كنعان را هالك ساختند  و دست بني اسرائيل بر پايين پادشاه كنعان زياده و زياده استيال مي يافت تا يابين،24
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 :سرود خوانده گفتند و در آن روز دبوره و باراق بن اَبينوعم 1
 . چونكه پيشروان قوم در اسرائيل پيشروي كردند، چونكه قوم نفوس خود را به ارادت تسليم نمودند، خداوند را متبارك بخوانيد2
 .من خود براي خداوند خواهم سراييد! اي زور آوران گوش دهيد!  اي پادشاهان بشنويد3
 . و ابرها هم آبها بارانيد ي كه از صحراي اَدوم خراميدي، زمين متزلزل شد و آسمان نيز قطره ها ريخت، اي خداوند وقتي كه از سعير بيرون آمدي، وفت4
 . كوهها از حضور خداوند لرزان شد و اين سينا از حضور يهوه، خداي اسرائيل5
 .متعارف مي رفتند در ايام شَمجر بن عنات ، در ايام ياعيل شاهراهها ترك شده بود، و مسافران از راههاي غير 6
 . حاكمان در اسرائيل ناياب شدند، تامن، دبوره، برخاستم، در اسرائيل، مادر برخاستم7
 .درميان چهل هزار نفر در اسرائيل، سپري و نيزه اي پيدا نشد. پس جنگ در دروازه ها رسيد.  خدايان جديد را اختيار كردند8
 .خداوند را متبارك بخوانيد.  را درميان قوم به ارادت تسليم نمودند قلب من به حاكمان اسرائيل مايل است، كه خود9
 . و بر طريق سالك هستيد، اين را بيان كنيد  اي شما كه بر االغهاي سفيد سواريد و بر مسندها مي نشينيد،10
كام عادلة او را در حكومت اسرائيل، آنگاه قوم خداوند  دور از آواز تيراندازان، نزد حوضهاي آب در آنجا اعمال عادلة خداوند را بيان مي كنند، يعني اح11

 .به دروازه ها فرود مي آيند
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 .برخيز اي باراق و اي پسر اَبينوعم، و اسيران خود را به اسيري ببر. بيدار شو و سرود بخوان.  بيدارشو، اي دبوره12
 .ان مسلط ساخت آنگاه جماعت قليل بر بزرگان قوم تسلط يافتند و خداوند مرا بر جبار13
و از زبولون آناني كه عصاي صف آرا . در عقب تو بنيامين با قومهاي تو، و از ماكير داوران آمدند.  از افرايم آمدند، آناني كه مقر ايشان در عماليق است14

 .را به دست مي گيرند
فكرهاي دل نزد شعوب رؤبين . در عقب او به وادي هجوم آوردند.  و سروران يساكار همراه دبوره بودند؛ چنانكه باراق بود همچنان يساكار نيز بود15

 .عظيم بود
 . چرا درميان آغلها نشستي؟ آيا تا ني گله ها را بشنوي؟ مباحثات دل، نزد شعوب رؤبين عظيم بود16
 ودان چرا نزد كشتيها درنگ نمود؟ اشير به كنارة دريا.  جِلعاد به آن طرف اُردن ساكن ماند17

 .نزد خليجهاي خود ساكن ماندنشست، و 
 . و زبولون قومي بودند كه جان خود را به خطر موت تسليم نمودند، و نفتالي نيز در بلنديهاي ميدان18
 .در تَعنَك نزد آبهاي مجِدو. آنگاه پادشاهان كنعان مقاتله نمودند.  پادشاهان آمده، جنگ كردند19

 .و هيچ منفعت نقره نبردند
 .ستارگان از منازل خود با سيسرا جنگ كردند.  كردند از آسمان جنگ20
 .اي جان قوت را پايمال نمودي.  نهر قيشون21
 . آنگاه اسبان، زمين را پازدن گرفتند، به سبب تاختن يعني تاختن يعني زورآوران ايشان 22
كه به امداد خداوند نيامدند تا خداوند را درميان جباران اعانت  فرشتة خداوند مي گويد ميروز را لعنت كنيد، ساكنانش را به سختي لعنت كنيد، زيرا 23

 .نمايند
 ! ياعيل، زن حابرقيني، از ساير زنان مبارك باد24
 . او آب خواست و شير به وي داد، و سر شير را در ظرف ملوكانه پيش آورد25
 .سيسرا را زده، سرش را سفت، و شقيقة او را شكافت و فرو دوختو به چكش .  او آب خواست به ميخ دراز كرد، و دست راست خود را به چكش عمله26
 .جايي كه خم شد در آنجا كشته افتاد. نزد پايهايش خم شده، افتاد.  نزد پايهايش خم شده، افتاد و دراز شد27
 ند؟ و چرا چرخهاي ارابه هايش توقف     مي نمايد؟چرا ارابه اش در آمدن تأخير   مي ك): نعره زد( از دريچه نگريست و نعره زد، مادر سيسرا از شبكه 28

 .ليكن او سخنان خود را به خود تكرار كرد.  خاتونهاي دانشمندش در جواب وي گفتند29
البدوزي، و براي سيسرا غنيمت رختهاي رنگارنگ، غنيمت رختهاي رنگارنگ ق.  آيا غنيمت را نيافته، و تقسيم نمي كنند؟ يك دختر، دو دختر براي هر مرد30

 .بر گردنهاي اسيران. رخت رنگارنگ قالبدوزي دورو
 ».و اما محبان او مثل آفتاب باشند، وقتي كه در قوتش طلوع مي كند.  همچنين اي خداوند جميع دشمنانت هالك شوند31

 .و زمين چهل سال آرامي يافت
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 .ه دست مديان هفت سال تسليم نمودپس خداوند ايشان را ب.  و بني اسرائيل در نظر خداوند شرارت ورزيدند1
 . و دست مديان بر اسرائيل استيال يافت، و به سبب مديان بني اسرائيل شكافها و مغاره ها و مالذها را كه در كوهها مي باشند، براي خود ساختند2
 . و چون اسرائيل زراعت مي كردند، مديان و عماليق و بني مشرق آمده، بر ايشان هجوم مي آوردند3
 . و بر ايشان اردو زده، محصول زمين را تا به غَزَّه  خراب كردند، و در اسرائيل آذوقه و گوسفند و گاو و االغ باقي نگذاشتند4
 زيرا كه ايشان با مواشي و خيمه هاي خود برآمده، مثل ملخ بي شمار بودند، و ايشان و شتران ايشان را حسابي نبود و به جهت خراب ساختن زمين 5

 .دندداخل ش
 .  و چون اسرائيل به سبب مديان بسيار ذليل شدند، بني اسرائيل نزد خداوند فرياد برآوردند6

  و واقع شد چون بني اسرائيل از دست مديان نزد خداوند استغاثه نمودند،7

 شما را از مصر برآوردم و شما را از خانة من: يهوه خداي اسرائيل چنين مي گويد:  كه خداوند نبي اي براي بني اسرائيل فرستاد، و او به ايشان گفت8
 بندگي بيرون آوردم،

 . و شما را از دست مصريان و از دست جميع ستمكاران شما رهايي دادم، و اينان را از حضور شما بيرون كرده، زمين ايشان را به شما دادم9
 .ليكن آواز مرا نشنيديد. ين ايشان ساكنيد، مترسيد من، يهوه، خداي شما هستم، از خدايان امورياني كه در زم  و به شما گفتم،10
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 و فرشتة خداوند آمده، زير درخت بلوطي كه در غُفْره است كه مال يوآش اَبيعزَري بود، نشست، و پسرش جِدعون گندم را در چرخشت مي كوبيد تا آن 11
 .را از مديان پنهان كند

 .اي مرد زورآور، يهوه با تو است«:  پس فرشتة خداوند بر او ظاهر شده، وي را گفت12
آه اي خداوند من، اگر يهوه با ماست، پس چرا اين همه بر ما واقع شده است، و كجاست جميع اعمال عجبيب او كه پدران ما براي ما :  جِدعون وي را گفت13

 .ا ترك كرده، و به دست مديان تسليم نموده استذكر كرده، و گفته اند كه آيا خداوند ما را از مصر بيرون نياورد؟ ليكن اآلن خداوند ما ر
 آيا من تو را نفرستادم؟! به اين قوت خود برو و اسرائيل را از دست مديان رهايي ده«:  آنگاه يهوه بر وي نظر كرده، گفت14

ز همه است و من در خانه پدرم كوچكترين آه اي خداوند، چگونه اسرائيل را رهايي دهم؟ اينك خاندان من در منسي ذليل تر ا«:  وي گفت  او در جواب15
 .هستم

 .يقيناً من با تو خواهم بود و مديان را مثل يك نفر شكست خواهي داد«:  خداوند وي را گفت16
 . اگر اآلن درنظر تو فيض يافتم، پس آيتي به من بنما كه تو هستي آنكه با من حرف مي زني«:  او وي را گفت17

 ».من مي مانم تا برگردي«: گفت» .جا نروي تا نزد تو برگردم، و هدية خود را آورده، به حضور تو بگذرانم پس خواهش دارم كه از اين18
 پس جِدعون رفت و بزغاله اي را با قرصهاي نان فطير از يك ايفة آرد نرم حاضر ساخت، و گوشت را در سبدي و آب گوشت را در كاسه اي گذاشته، 19

 .ط آورد و پيش وي نهادآن را نزد وي، زير درخت بلو
 . پس چنان كرد» .گوشت و قرصهاي فطير را بردار و بر روي اين صخره بگذار، و آب گوشت را بريز«: و فرشتة خدا او را گفت20

قرصهاي  آنگاه فرشتة خداوند نوك عصا را كه در دستش بود، دراز كرده، گوشت و قرصهاي فطير را لمس نمود كه آتش از صخره برآمده، گوشت و 21
 .فطير را بلعيد، و فرشتة خداوند از نظرش غايب شد

 .آه اي خداوند يهوه، چونكه فرشتة خداوند را روبرو ديدم:  پس جِدعون گفت22
 .مترس، نخواهي مرد! سالمتي بر تو باد«:  خداوند وي را گفت23
 .ميد كه تا امروز در عفْرضة اَبيعزَرِيان باقي است مذبحي بنا كرد و آن را يهوه شالوم نا  پس جِدعون در آنجا براي خداوند24
گاو پدر خود، يعني گاو دومين را كه هفت ساله است بگير، و مذبح بعل را كه از آن پدرت است منهدم كن، و تمثال «:  و در آن شب، خداوند او را گفت25

 .اشيره را كه نزد آن است، قطع نما
 قلعه مذبحي موافق رسم بنا كن، و گاو دومين را گرفته، با چوب اشيره كه قطع كردي براي قرباني سوختني  و براي يهوه، خداي خود، بر سر اين26

 .بگذران
 خود را برداشت و به نوعي كه خداوند وي را گفته بود، عمل نمود؛ اما چونكه از خاندان پدر خود و مردان شهر مي   پس جِدعون ده نفر از نوكران27

 .ا در روز نتوانست كرد، پس آن را در شب كردترسيد، اين كار ر
 و چون مردمان شهر در صبح برخاستند، اينك مذبح بعل منهدم شده، و اشيره كه نزد آن بود، بريده، و گاو دومين بر مذبحي كه ساخته شده بود، 28

 .قرباني گشته
 ».جِدعون بن يوآش اين كار را كرده است«: فحص كردند، گفتندو چون دريافت و ت» كيست كه اين كار را كرده است؟«:  پس به يكديگر گفتند29
 .پسر خود را بيرون بياور تا بميرد زيراكه مذبح بعل را مهدم ساخته، و اشيره را كه نزد آن بود، بريده است:  پس مردان شهر به يوآش گفتند30
اي بعل محاجه مي كنيد؟ و آيا شما او را مي رهانيد؟ هركه براي او محاجه آيا شما بر:  اما يوآش به همة كساني كه بر ضد او برخاسته بودند، گفت31

  .نمايد، همين صبح كشته شود؛ و اگر او خداست، براي خود محاجه نمايد چونكه كسي مذبح او را منهدم ساخته است
 ». مذبح او را منهدم ساخته استبگذاريد تا بعل با او محاجه نمايد زيرا كه«:  پس در آن روز او را يربعل ناميد و گفت32
 . آنگاه جميع اهل مديان و عماليق و بني مشرق با هم جمع شدند و عبور كرده، در وادي يزرعيل اردو زدند33
 .پس كَرِنّا را نواخت و اهل اَبيعضزَر در عقب وي جمع شدند.  و روح خداوند جِدعون را ملبس ساخت34
 .د كه ايشان نيز در عقب وي جمع شدند و در اشير و زبولون و نفتالي رسوالن فرستاد و به استقبال ايشان برآمدند و رسوالن در تمامي منَسي فرستا35
 اگر اسرائيل را برحسب سخن خود به دست من نجات خواهي داد،«:  و جِدعون به خدا گفت36

د و بر تمامي زمين خشكي بود، خواهم دانست كه اسرائيل را برحسب مي گذارم و اگر شبنم فقط بر پوست باش  اينك من در خرمنگاه، پوست پشميني37
 .قول خود به دست من نجات خواهي داد

 . و همچنين شد و بامدادان به زودي برخاسته، پوست را فشرد و كاسه اي پر از آب شبنم از پوست بيفشرد38 
مرتبه خواهم گفت، يك دفعة ديگر فقط با پوست تجربه نمايم؛ اين مرتبه پوست به غضب تو بر من افروخته نشود و همين يك «:  و جِدعون به خدا گفت39

 .تنهايي خشك باشد و بر تمامي زمين شبنم
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 . و خدا در آن شب چنان كرد كه بر پوست فقط خشكي بود و بر تمامي زمين شبنم40
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رخاسته، نزد چشمة حرود اردو زدند، و اردوي مديان به شمال ايشان نزد كوه موره  و يربعل كه جِدعون باشد با تمامي قوم كه با وي بودند، صبح زود ب1
 .در وادي بود

 ايشان تسليم نمايم، مبادا اسرائيل بر من فخر نموده، بگويند كه  قومي كه با تو هستند، زياده از آنند كه مديان را به دست«:  و خداوند به جِدعون گفت2
 .دست ما، ما را نجات داد

و بيست و دو هزار نفر از قوم برگشتند و » .هر كس كه ترسان و هراسان باشد از كوه جِلْعاد برگشته، روانه شود:  پس اآلن به گوش قوم ندا كرده، بگو3
 . ده هزار باقي ماندند

 بيازمايم، و هر كه را به تو گويم اين با تو برود، او باز هم قوم زياده اند؛ ايشان را نزد آب بياور تا ايشان را آنجا براي تو«:  و خداوند به جِدعون گفت4
 .همراه تو خواهد رفت، و هركه را به تو گويم اين با تو نرود، او نخواهد رفت

ن هركه بر هركه آب را به زبان خود بنوشد، چنانكه سگ مي نوشد، او را تنها بگذار، و همچني«:  و چون قوم را نزد آب آورده بود، خداوند به جِدعون گفت5
 .زانوي خود خم شده، بنوشد

 . و جميع بقية قوم بر زانوي خود خم شده، آب نوشيدند  و عدد آناني كه دست به دهان آورده، نوشيدند، سيصد نفر بود؛6
پس ساير قوم . خواهم نمودبه اين سيصد نفر كه به كف نوشيدند، شما را نجات   مي دهم، و مديان را به دست تو تسليم «:  و خداوند به جِدعون گفت7

 .هركس به جاي خود بروند
و .  پس آن گروه توشه و كَرِنّاهاي خود را به دست گرفتند و هركس را از ساير مردان اسرائيل به خيمة خود فرستاد؛ ولي آن سيصد نفر را نگاه داشت8

 .اردوي مديان در واديِ پايين دست او بود
 .برخيز و به اردو فرود بيا زيرا كه آن را به دست تو تسليم نموده ام«:  و در همان شب خداوند وي را گفت9
 . ليكن اگر از رفتن مي ترسي، با خادم خود فُوره به اردو برو10
داراني كه پس او و خادمش، فُوره به كنارة سالح » . و چون آنچه ايشان بگويند بشنوي، بعد از آن دست تو قوي خواهد شد، و به اردو فرود خواهي آمد11

 .در اردو بودند، فرود آمدند
 بني مشرق مثل ملخ، بي شمار در وادي ريخته بودند؛ و شتران ايشان را مثل ريگ كه بر كنارة دريا بي حساب است،   و اهل مديان و عماليق و جميع12

 .   شماره اي نبود

اينك خوابي ديدم، و هان گرده اي نان جوين درميان اردوي مديان «ي گفت كه  پس چون جِدعون رسيد، ديد كه مردي به رفيقش خوابي بيان كرده، م13
 . غلطانيده شده، به خيمه اي برخورد و آن را چنان زد كه افتاد و آن را واژگون ساخت، چنانكه خيمه بر زمين پهن شد

 .را خدا مديان و تمام اردو را به دست او تسليم كرده است رفيقش در جواب وي گفت كه اين نيست جز شمشير جِدعون بن يوآش، مرد اسرائيلي، زي14
برخيزيد زيراكه خداوند اردوي مديان را به دست :  و چون جِدعونن نقل خواب و تعبيرش را شنيد، سجده نمود، و به لشكرگاه اسرائيل برگشته، گفت15

 .شما تسليم كرده است
 .  دست هريكي از ايشان كَرِنّاها و سبوهاي خالي داد و مشعلها در سبوها گذاشت و آن سيصد نفر را به سه فرقه منقسم ساخت، و به16

 .پس چون به كنار اردو برسم، هرچه من مي كنم، شما هم چنان بكنيد. بر من نگاه كرده، چنان بكنيد : و به ايشان گفت17
 . طراف اردو كَرِنّاها را بنوازيد و بگوييد شمشير خداوند و جِدعون و چون من و آناني كه با من هستند كَرِنّاها را بنوازيم، شما نيز از همة ا18

 پس جِدعون و صد نفر كه با وي بودند، در ابتداي پاس دوم شب به كنار اردو رسيدند و در همان حين كشيكچي اي تازه گذارده بودند، پس كَرِنّاها را 19
 .نواختند و سبوها را كه در دست ايشان بود، شكستند

شمشير «:  و هر سه فرقه كَرِنّاها را نواختند و سبوها را شكستند و مشعلها را به دست چپ و كَرِنّاها را به دست راست خود گرفته، نواختند، و صدا زدند20
 .خداوند و جِدعون

 .هزم ساختند و هركس به جاي خود به اطراف اردو ايستادند و تمامي لشكر فرار كردند و ايشان نعره زده، آنها را من21
 و چون آن سيصد نفر كَرِنّاها را نواختند، خداوند شمشير هركس را بر رفيقش و بر تماي لشكر گردانيد، و لشكر ايشان تا بيت شطَّه به سوي صَرِيرت و 22

 .تا سرحد آبل محولَه كه نزد طَبات است، فرار كردند
 .ع شده، مديان را تعاقب نمودند و مردان اسرائيل از نفتالي و اشير و تامي منسي جم23
» . و اُردن پيش ايشان بگيريد  با مديان به زير آييد و آبها را تا بيت باره به جهت مقابلة«:  و جِدعون به تمامي كوهستان افرايم، رسوالن فرستاده، گفت24

 .پس تمامي مردان افرايم جمع شده، آبها را تا بيت باره و اُردن گرفتند
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غُراب و ذئب، دو سردار مديان را گرفته، غُراب را بر صخرة غراب و ذئب را در چرخشت ذئب كشتند، و مديان را تعاقب نمودند، و سرهاي غُراب و  و 25
 .ذئب را به آن طرف اُردن، نزد جِدعون آوردند
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 . اي جنگ مديان مي رفتي ما را نخواندي؟ و به سختي با وي منازعت كردنداين چه كار است كه به ما كرده اي كه چون بر:  و مردان افرايم او را گفتند1

 اآلن من بالنسبه به كار شما چه كردم؟ مگر خوشه چيني افرايم از ميوه چيني اَبيعزَر بهتر نيست؟:  او به ايشان گفت2

ادر بر چه كار بودم؟ پس چون اين سخن را گفت، خشم ايشان  به دست شما خدا دو سردار مديان، يعني غُراب و ذئب را تسليم نمود و من مثل شما ق3
 .بروي فرو نشست

 . و جِدعون با آن سيصد نفر كه همراه او بودند به اُردن رسيده، عبور كردند، و اگرچه خسته بودند، ليكن تعاقب مي كردند4
 . اند، و من زَبح و صَلْمونَّع، ملوك مديان را تعاقب مي كنمتمنا اين كه چند نان به رفقايم بدهيد زيرا خسته«:  و به اهل سكُّوت گفت5
 مگر دستهاي زَبح و صَلْمونَّع اآلن در دست تو  مي باشد تا به لشكرتو نان بدهيم؟:  سرداران سكُّوت به وي گفتند6

 . گوشت شما را با شوك و خار صحرا خواهم دريدپس چون خداوند زَبح و صَلْمونَّع را به دست من تسليم كرده باشد، آنگاه«:  جِدعون گفت7
 . او را جواب دادند  و از آنجا به فَنُوعيل برآمده، به ايشان همچنين گفت، و اهل فَنُوعيل مثل جواب اهل سكّوت8
 ».وقتي كه به سالمت برگردم، اين برج را منهدم خواهم ساخت«:  و به اهل فَنُوعيل نيز گفت9
10ح و صَلْمبا لشكر خود به قدر پانزده هزار نفر بودند و زَب قُورتمامي بقية لشكر بني مشرق اين بود، زيرا صد و بيست هزار مرد جنگي افتاده . ونَّع در قَر

 . بودند

 .د و جِدعون به راه چادرنشينان به طرف شرقي نُوبح و يجبهاه برآمده، لشكر ايشان را شكست داد، زيراكه لشكر مطمئن بودن11
 . و زَبح و صَلْمونَّع فرار كردند و ايشان را تعاقب نموده، آن دو ملك مديان يعني زَبح و صَلْمونَّع را گرفت و تمامي لشكر ايشان را منهزم ساخت12
 . وجِدعون بن يوآش از باالي حارس از جنگ برگشت13
 .ي نامهاي سرداران سكوت و مشايخ آن را كه هفتاد و هفت نفر بودند، نوشت و جواني از اهل سكوت را گرفته، از او تفتيش كرد و او براي و14
اينك زَبح و صَلْمونَّع كه دربارة ايشان مرا طعنه زده، گفتيد مگر دست زَبح و صَلْمونَّع اآلن در دست تو است تا به مردان «:  پس نزد اهل سكوت آمده گفت15

 .خستة تو نان بدهيم
 .وك و خارهاي صحرا را گرفته، اهل سكُّوت را به آنها تأديب نمود پس مشايخ شهر و ش16
 . و برج فَنُوعيل را منهدم ساخته، مردان شهر را كشت17
 .ايشان مثل تو بودند؛ هر يكي شبيه شاهزادگان«: گفتند» .چگونه مردماني بودند كه در تابور كشتيد:  و به زَبح و صَلْمونَّع گفت18 

 .ادرانم و پسران مادر من بودند؛ به خداوند حي قسم اگر ايشان را زنده نگاه مي داشتيد، شما را نمي كشتمايشان بر:  گفت19
 . ليكن آن جوان شمشير خود را از ترس نكشيد چونكه هنوز جوان بود» .برخيز و ايشان را بكش:  و به نخست زادة خود، يتَر، گفت20

پس جِدعون برخاسته، زَبح و صَلْمونَّع را بكشت و هاللهايي كه بر . يز و ما را بكش زيرا شجاعت مرد مثل خود اوستتو برخ:  پس زَبح و صَلْمونَّع گفتند21
 .گردن شتران ايشان بود، گرفت

 .بر ما سلطنت نما، هم پسر تو و پسر پسر تو نيز چونكه ما را از دست مديان رهانيدي:  پس مردان اسرائيل به جِدعون گفتند22
 . من بر شما سلطنت نخواهم كرد، و پسر من بر شما سلطنت خواهد نمود:  جِدعون در جواب ايشان گفت23

زيرا كه گوشواره هاي طال » .يك چيز اي شما خواهش دارم كه هر يكي از شما گوشواره هاي غنيمت خود را به من بدهد:  و جِدعون به ايشان گفت24
 .داشتند، چونكه اسمعيليان بودند

 .پس ردايي پهن كرده، هريكي گوشواره هاي غنيمت خود را در آن انداختند. البته مي هيم:  در جواب گفتند25
 و وزن گوشواره هاي طاليي كه طلبيده بود، هزار و هفتصد مثقال طال بود، سواي آن هاللها و حلقه ها و جامه هاي ارغواني كه بر ملوك مديان بود، و 26

 .بر گردن شتران ايشان بودسواي گردنبندهايي كه 
 و جِدعون از آنها ايفودي ساخت و آن را در شهر خود عفْره برپا داشت، و تمامي اسرائيل به آنجا در عقب آن زنا كردند، و آن براي جِدعون و خاندان 27

 . او دام شد

 . زمين در ايام جِدعون چهل سال آرامي يافت پس مديان در حضور بني اسرائيل مغلوب شدند و ديگر سر خود را بلند نكردند، و28
 . و يربعل بن يوآش رفته، در خانة خود ساكن شد29
 . و جِدعون را هفتاد پسر بود كه از صلبش بيرون آمده بودند، زيرا زنان بسيار داشت30
 . و كنيز او كه در شكيم بود او نيز براي وي پسري آورد، و او را اَبيملك نام نهاد31
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 . و جِدعون بني يوآش پير و سالخورده شده، مرد، و در قبر پدرش يوآش در عفْره اَبيعزَري دفن شد32
 . و واقع شد بعد از وفات جِدعون كه بني اسرائيل برگشته، در پيروي بعلها زنا كردند، و بعل برِيت را خداي خود ساختند33
 .ان را از دست جميع دشمنان ايشان از هر طرف رهايي داده بود، بهياد نياوردند و بني اسرائيل يهوه، خداي خود را كه ايش34
 . و با خاندان يربعل جِرعون موافق همة احساني كه با بني اسرائيل نموده بود، نيكويي نكردند35
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 :خاندان پدر مادرش را خطاب كرده، گفت و اَبيملك بن يربعل نزد برادران مادر خود به شَكيم رفته، ايشان و تمامي قبيلة 1
براي شما كدام بهتر است؟ كه هفتاد نفر يعني همة پسران يربعل بر شما حكمراني كنند؟ يا اينكه يك شخص بر :  اآلن در گوشهاي جميع اهل شكيم بگوييد2

 .شما حاكم باشد؟ و بياد آوريد كه من استخوان و گوشت شما هستم
 .ربارة او در گوشهاي جميع اهل شكيم همة اين سخنان را گفتند، و دل ايشان به پيروي اَبيملك مايل شد، زيرا گفتند او برادر ماست و برادران مادرش د3
 . و هفتاد مثقال نقره از خانة بعل برِيت به او دادند، و اَبيملك مردان مهمل و باطل را به آن اجير كرد كه او را پيروي نمودند4
نة پدرش به عفْره رفته، برادران خود پسران يربعل را كه هفتاد نفر بودند بر يك سنگ بكشت؛ ليكن يوتام پسر كوچك يربعل زنده ماند، زيرا  پس به خا5

 .خود را پنهان كرده بود
 .م است، پادشاه ساختند و تمامي اهل شكيم و تمامي خاندان ملّو جمع شده، رفتند، و اَبيملك را نزد بلوط ستون كه در شكي6
اي مردان شكيم مرا بشنويد تا :  و چون يوتام را از اين خبر دادند، او رفته، به سر كوه جرِزِّيم ايستاد و آواز خود را بلند كرده، ندا در داد و به ايشان گفت7

 خدا شما را بشنود

 .تند بر ما سلطنت نما وقتي درختان رفتند تا بر خود پادشاهي نصب كنند؛ و به درخت زيتون گف8
 آيا روغن خود را كه به سبب آن خدا و انسان مرا محترم مي دارند ترك كنم و رفته، بر درختان حكمراني نمايم؟ :  درخت زيتون به ايشان گفت9

 .و درختان به انجير گفتند كه تو بيا و بر ما سلطنت نما 10
   را ترك بكنم و رفته، بر درختان حكمراني نمايم؟آيا شيريني و ميوة نيكوي خود:  انجير به ايشان گفت11
 .  به مو گفتند كه بيا و بر ما سلطنت نما  و درختان12

 آيا شيرة خود را كه خدا و انسان را خوش مي سازد، ترك بكنم و رفته، بر درختاني حكمراني نمايم؟:  مو به ايشان گفت13

 .سلطنت نما و جميع درختان به خار گفتند كه تو بيا و بر ما 14
اگر به حقيقت شما مرا بر خود پادشاه نصب مي كنيد، پس بياييد و در ساية من پناه گيريد، واگرنه آتش از خار بيرون بيايد و :  خار به درختان گفت15

 .سروهاي آزاد لبنان را بسوزاند
و اگر به يربعل و خاندانش نيكويي كرديد و برحسب عمل دستهايش رفتار    و اآلن اگر براستي و صداقت عمل نموديد در اينكه اَبيملك را پادشاه ساختيد،16

 .نموديد
 . زيراكه پدر من به جهت شما جنگ كرده، جان خود را به خطر انداخت و شما را از دست مديان رهانيد17
سر كنيز او اَبيملك را چون برادر شما بود، بر اهل شكيم  يعني هفتاد نفر را بر يك سنگ كشتيد، و پ  و شما امروز بر خاندان پدرم برخاسته، پسرانش،18

 .پادشاه ساختيد
 . پس اگر امروز به راستي و صداقت با يربعل و خاندانش عمل نموديد، از اَبيملك شاد باشيد و او از شما شاد باشد19
 .  وزاند و اهل شكيم و خاندان ملّو را بس  واگرنه آتش از اَبيملك بيرون بيايد،20

 . در آنجا ساكن شد  پس يوتام فرار كرده گريخت و به بئير آمده،21
 . و اَبيملك بر اسرائيل سه سال حكمراني كرد22
  و اهل شكيم با اَبيملك خيانت ورزيدند،  و خدا روحي خبيث در ميان اَبيملك و اهل شكيم فرستاده،23

24عبرلك كه ايشان را كشته بود، و از شكيم بود، و از اهل شكيم كه  تا انتقام ظلمي كه بر هفتاد پسر يل شده بود، بشود، و خون آنها از برادر ايشان اَبيم
 .دستهايشان را براي كشتن برادران خود قوي ساخته بودند، رفته شود

 .پس اَبيملك را خبر دادند. مي گذشت، تاراج مي كردند پس اهل شكيم بر قله هاي كوهها براي او كمين گذاشتند، و هركس را كه از طرف ايشام در راه 25
 . به شكيم رسيدند و اهل شكيم بر او اعتماد نمودند  و جعل بن عابد با برادرانش آمده،26
 .بيملك را لعنت نمودند َآكل و شُرب كردند و اَ  و به مزرعه ها بيرون رفته، موها چيدند و انگور را فشرده بزم نمودند، و به خانه خداي خود داخل شده،27
 مردان حامور پدر شكيم را بندگي   اَبيملك كيست و شكيم كيست كه او را بندگي نماييم؟ آيا او پسر يربعل و زبول، وكيل او نيست؟ : و جعل بن عابد گفت28

  ما چرا بايد او را بندگي كنيم؟. نماييد
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  ». لشكر خود را زياد كن و بيرون بيا :و به اَبيملك گفت» .يملك را رفع مي كردم كاش كه اين قوم زير دست من مي بودند تا اَب29
 . و خشم افروخته شد  سخن جعل بن عابد را شنيد،  و چون زَبول، رئيس شهر،30
  .ان شهر را به ضد تو تحريك مي كننداينك جعل بن عابد با برادرانش به شكيم آمده اند و ايش:  گفت  پس به حيله قاصدان نزد اَبيملك فرستاده،31
 . پس االن در شب برخيز، تو و قومی که همراه توست، و در صحرا کمين کن32
 و بامدادان در وقت طلوع آفتاب برخاسته، به  شهر هجوم آور، و ا ينك چون او و كساني كه همراهش هستند بر تو بيرون آيند، آنچه در قوت توست، با 33

 . او خواهي كرد

 . شب برخاسته، چهار دسته شده، در مقابل شكيم در كمين نشستند  پس اَبيملك و همة كساني كه باوي بودند،34
 . و اَبيملك و كساني كه با وي بودند از كمينگاه برخاستند  به دهنة دروازة شهر ايستاد،  و جعل بن عابد بيرون آمده،35
 .ساية كوهها را مثل مردم مي بيني«: زَبول وي را گفت» .اينك گروهي از سر كوهها به زير مي آيند « :فت و چون جعل آن گروه راديد به زَبول گ36
 .اينك گروهي از بلندي زمين به زير مي آيند و جمعي ديگر از راه بلوط معونيم مي آيند«:  بار ديگر جعل متكلم شده، گفت37
 پس حال بيرون رفته، با   آيا اين آن قوم نيست كه حقير شمردي؟ كه گفتي اَبيملك كيست كه او را بندگي نماييم؟اآلن زبان تو كجاست    : زَبول وي را گفت38

 .ايشان جنگ كن
 . و جعل پيش روي شكنم بيرون شده، با اَبيملك جنگ كرد39
 .            جروح افتادند و اَبيملك او را منهزم ساخت كه از حضور وي فرار كرد و بسياري تا دهنة دروازه م40

 . و اَبيملك در اَرومه ساكن شد، و زَبول، جعل و برادرانش را بيرون كرد تا در شكيم ساكن نباشند41
 .      و در فرداي آن روز واقع شد كه مردم به صحرا بيرون رفتند، و اَبيملك را خبر دادند42

فرقه تقسيم نمود، و در صحرا در كمين نشست؛ و نگاه كرد و اينك مردم از شهر بيرون مي آيند، پس بر  پس مردان خود را گرفته، ايشان را به سه 43
 .ايشان برخاسته، ايشان را شكست داد

ند، و ايشان  و آن دوم فرقه بر كساني كه در صحرا بودند هجوم آورد  و اَبيملك با فرقه اي كه با وي بودند حمله برده، در دهنة دروازة شهر ايستادند؛44
 .را شكست دادند

 . كشت، و شهر را منهدم ساخته، نمك در آن كاشت  و اَبيملك در تمامي آن روز با شهر جنگ كرده، شهر را گرفت و مردم را كه در آن بودند،45
 . بيت ئيل برِيت داخل شدند  به قلعة  و چون همة مردان برجِ شكيم اين را شنيدند،46
 .بر دادند كه همة مردان برج شكيم جمع شده اند و به اَبيملك خ47
 آنگاه اَبيملك با همة كساني كه با وي بودند به كوه صلمون بر آمدند، و اَبيملك تبري به دست گرفته، شاخه اي از درخت بريده، آن را گرفت و بر دوش 48

 .يل نموده، مثل من بكنيدآنچه مرا ديديد كه كردم تعج « :خود نهاده، به كساني كه با وي بودند، گفت
 به طوري كه   قلعه را بر سر ايشان به آتش سوزانيدند،  و تمامي قوم، هركس شاخة خود را بريده، در عقب اَبيملك افتادند و آنها را به اطراف قلعه نهاده،49

 .همة مردمان برج شكيم كه تخميناً هزار مرد و زن بودند، بمردند
 . و بر تاباص اردو زده، آن را گرفت و اَبيملك به تاباص رفت50
 . و درميان شهر برج محكمي بود و همة مردان و زنان و تمامي اهل شهر در آنجا فرار كردند، و درها را برخود بسته، به پشت بام برج برآمدند51
 .ند با آن جنگ كرد، و به دروازة برج نزديك شد تا آن را به آتش بسوزا  و اَبيملك نزد برج آمده،52
 .  آنگاه زني سنگ باالئين آسيابي گرفته، بر سر اَبيملك انداخت و كاسه سرش را شكست53

پس .  شمشير خود را كشيده، مرا بكش، مبادا دربارة من بگويند زني او را كشت : پس جواني را كه سالحدارش بود به زودي صدا زده، وي را گفت54
 .غالمش شمشير را به او فرو برد كه او مرد

 . و چون مردان اسرائيل ديدند كه اَبيملك مرده است، هر كس به مكان خود رفت55
 . پس خدا شر اَبيملك را كه پدر خود به كشتن هفتاد برادر خويش رسانيده بود، مكافات كرد56
 . د و خدا تمامي شر مردم شكيم را بر سر ايشان برگردانيد، و لعنت يوتام بن يربعل بر ايشان رسي57
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 . و بعد از اَبيملك، تَولَع بن فُواه، مردن از سبط يساكار، بر خاست تا اسرائيل را رهايي دهد، و او در شامير در كوهستان افرايم ساكن بود1
 . و او بر اسرائيل بيست و سه سال داوري نمود، پس وفات يافته، در شامير مدفون شد2
 .ته، بر اسرائيل بيست و دو سال داوري نمود و بعد از او يائير جِلْعادي برخاس3
 . و ايشان را سي شهر بود كه تا امروز به حووت يائير ناميده است، و در زمين جِلْعاد مي باشد  و او را سي پسر بود كه بر سي كرة االغ سوار مي شدند؛4
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 . و يائير وفات يافته، در قامون دفن شد5
د شرارت ورزيده، بعليم و عشْتاروت و خدايان ارام و خدايان صيدون و خدايان موآب و خدايان بني عمون و خدايان  و بني اسرائيل باز درنظر خداون6

 .فلسطينيان را عبادت نمودند، و يهوه را ترك كرده، او را عبادت نكردند
 .عمون فروخت و غضب خداوند بر اسرائيل افروخته شده، ايشان را به دست فلسطينيان و به دست بني 7
 و ايشان در آن سال بر بني اسرائيل ستم و ظلم نمودند، و بر جميع بني اسرائيل كه به آن طرف اُردن در زمين اموريان كه در جِلْعاد باشد، بودند، هجده 8

 .سال ظلم كردند
 .و اسرائيل در نهايت تنگي بودند.  كنند و بني عمون از اُردن عبور كردند، تا با يهودا و بنيامين و خاندان افرايم نيز جنگ9
 . به تو گناه كرده ايم، چونكه خداي خود را ترك كرده، بعليم را عبادت نموديم : و بني اسرائيل نزد خداوند فرياد برآورده، گفتند10
 دم؟آيا شما را از مصريان و اموريان و بني عمون و فلسطينيان رهايي ندا:  خداوند به بني اسرائيل گفت11

 . و چون صيدونيان و عناليقيان و معونيان بر شما ظلم كردند، نزد من فرياد برآورديد و شما را از دست ايشان رهايي دادم12
 . ليكن شما مرا ترك كرده، خدايان غير را عبادت نموديد، پس ديگر شما را رهايي نخواهم داد13
 .آوريد، و آنها شما را در وقت تنگي شما رهايي دهند برويد و نزد خداياني كه اختيار كرده ايد، فرياد بر14
 .گناه كرده ايم؛ پس برحسب آنچه درنظر تو پسند آيد به ما عمل نما؛ فقط امروز ما را رهايي ده:  بني اسرائيل به خداوند گفتند15
 . پس ايشان خدايان غير را از ميان خود دور كرده، يهوه را عبادت نمودند، و دل او به سبب تنگي اسرائيل محزون شد16
 . پس بني عمون جمع شده، در جِلْعاد اردو زدند، و بني اسرائيل جمع شده، در مصْفَه اردو زدند17
 .كه جنگ را با بني عمون شروع كند؟ پس وي سردار جميع ساكنان جِلْعاد خواهد بودكيست آن «:  و قوم يعني سروران جِلْعاد به يكديگر گفتند18

 
11 

 . و يفْتاح جِلْعادي مردي زورآور، شجاع، و پسر فاحشه اي بود؛ و جِلْعاد يفْتاح را توليد نمود1
تو در خانه پدر ما ميراث نخواهي يافت، زيراكه : ده، به وي گفتند و زن جِلْعاد پسران براي وي زاييد، و چون پسران زنش بزرگ شدند، يفْتاح را بيرون كر2

 .تو پسر زن ديگر هستي
 . پس يفْتاح از حضور برادران خود فرار كرده، در زمين طوب ساكن شد؛ و مردان باطل نزد يفْتاح جمع شده، همراه وي بيرون مي رفتند3
 .ئيل جنگ كردند و واقع شد بعد از مرور ايام كه بني عمون با اسرا4
 . و چون بني عمون با اسرائيل جنگ كردند، مشايخ جِلْعاد رفتند تا يفْتاح را از زمين طوب بياورند5
 »    بيا سردار ما باش تا با بني عمون جنگ نماييم،«:  و به يفْتاح گفتند6

 ة پدرم بيرون نكرديد؟ و اآلن چونكه در تنگي هستيد چرا نزد من آمده ايد؟آيا شما به من بغض ننموديد؟ و مرا از خان:  يفْتاح به مشايخ جِلْعاد گفت7

از اين سبب اآلن نزد تو برگشته ايم تا همراه ما آمده، با بني عمون جنگ نمايي، و بر ما و بر تمامي ساكنان جلْعاد سردار :  مشايخ جِلْعاد به يفْتاح گفتند8
 .باشي

 اگر مرا براي جنگ كردن با بني عمون باز آوريد و خداوند ايشان را به دست من بسپار، آيا من سردار شما خواهم بود؟:  يفْتاح به مشايخ جِلْعاد گفت9

 .خداوند درميان ما شاهد باشد كه البته برحسب سخن تو عمل خواهيم نمود«:  و مشايخ جِلْعاد به يفْتاح گفتند10
 .او را بر خود رئيس و سردار خداوند در مصْفَه گفت پس يفْتاح با مشايخ جِلْعاد رفت و قوم 11
 تو را با من چه كار است كه نزد من آمده اي تا با زمين من جنگ نمايي؟«:  و يفْتاح قاصدان نزد ملك بني عمون فرستاده، گفت12

پس اآلن آن .  زمين مرا از اَرنُون تا يبوق و اُردن گرفتنداز اين سبب كه اسرائيل چون از مصر بيرون آمدند،«:  ملك بني عمون به قاصدان يفْتاح گفت13
 .زمينها را به سالمتي به من رد نما

  و يفْتاح باز ديگر قاصدان نزد ملك بني عمون فرستاد،14

 .اسرائيل زمين موآب و زمين بني عمون را نگرفت: يفْتاح چنين مي گويد« و او را گفت كه 15
 .يل از مصر بيرون آمدند، در بيابان تا بحر قلزم سفر كرده، به قادش رسيدند زيراكه چون اسرائ16
اما ملك ادوم قبول نكرد، و نزد ملك موآب نيز فرستادند و او راضي . تمنا اينكه از زمين تو بگذريم:  و اسرائيل رسوالن نزد ملك ادوم فرستاده، گفتند17

 .پس اسرائيل در قادش ماندند. نشد
بان سير كرده، زمين ادوم و زمين موآب را دور زدند و به جانب شرقي زمين موآب آمده، به آن طرف اَرنُون اردو زدند، و به حدود موآب،  پس در بيا18

 .داخل نشدند، زيرا كه اَدنُون حد موآب بود
 .منا اينكه از زمين تو به مكان خود عبور نماييمت:  و اسرائيل رسوالن نزد سيحون، ملك اموريان، ملك حشبون، فرستادند، و اسرائيل به وي گفتند19
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 . اما سيحون بر اسرائيل اعتماد ننمود تا از حدود او بگذرند، بلكه سيحون تمامي قوم خود را جمع كرده، در ياهص اردو زدند و با اسرائيل جنگ نمودند20
پس اسرائيل تمامي زمين امورياني كه ساكن . ود كه ايشان را شكست دادند و يهوه خداي اسرائيل، سيحون و تمامي قومش را به دست اسرائيل تسليم نم21

 .آن واليت بودند، در تصرف آوردند
 . و تمامي حدود اموريان را از اَرنُون تا بيوق و از بيابان تا اُردن به تصرف آوردند22
 نموده است؛ و آيا تو آنها را به تصرف خواهي آورد؟ پس حال يهوه، خداي اسرائيل، اموريان را از حضور قوم خود اسرائيل اخراج 23

 آيا آنچه خداي تو، كموش به تصرف تو بياورد، مالك آن نخواهي شد؟ و همچنين هركه را يهوه، خداي ما از حضور ما اخراج نمايد، آنها را مالك 24
 .خواهيم بود

 ا اسرائيل هرگز مقاتله كرد يا با ايشان جنگ نمود؟          و حال آيا تو از باالق بن صفور، ملك موآب بهتر هستي؟ و آيا او ب25

 هنگامي كه اسرائيل در حشبون و دهاتش و عروعير و دهاتش و در همة شهرهايي كه بر كنارة اَرنُون است، سيصد سال ساكن بودند، پس در آن مدت 26
 چرا آنها را باز نگرفتيد؟

پس يهوه كه داور مطلق است، امروز درميان بني اسرائيل و بني عمون داوري . ردي كه با من جنگ مي نمايي من به تو گناه نكردم بلكه تو به من بدي ك27
 .نمايد

 . اما ملك بني عمون سخن يفْتاح را كه به او فرستاده بود، گوش نگرفت28
 .بور كرد و از مصْفَه جِلْعاد به سوي بني عمون گذشت و روح خداوند بر يفْتاح آمد و او از جِلْعاد و منسي گذشت و از مصْفَه جِلْعاد ع29
 اگر بني عمون را به دست من تسليم نمايي،:  و يفْتاح براي خداوند نذر كرده، گفت30

 را براي قرباني سوختني  آنگاه وقتي كه به سالمتي از بني عمون برگردم، هرچه به استقبال من از در خانه ام بيرون آيد، از آن خداوند خواهد بود، و آن31
 .خواهم گذرانيد

 . پس يفْتاح به سوي بني عمون گذشت تا با ايشان جنگ نمايد، و خداوند ايشان را به دست او تسليم كرد32
ني اسرائيل مغلوب  و ايشان را از عروعير تا منِّيت كه بيست شهر بود و تا آبيل كراميم به صدمة بسيار عظيم شكست داد، و بني عمون از حضور ب33

 .شدند
 و يفْتاح به مصْفَه به خانة خود آمد و اينك دخترش به استقبال وي با دف و رقص بيرون آمد و او دختر يگانة او بود و غير از او پسري يا دختري 34

 .نداشت
 از آزارندگان من شدي، زيرا دهان خود را به خداوند باز آه اي دختر من، مرا بسيار ذليل كردي و تو يكي«:  و چون او را ديد، لباس خود را دريده، گفت35

 .نموده ام و نمي توانم برگردم
پس با من چنانكه از دهانت بيرون آمد عمل نما، چونكه خداوند انتقام تو را از . اي پدر من، دهان خود را نزد خداوند باز كردي«:  و او وي را گفت36

 .دشمنانت بني عمون كشيده است
 .در ماه مرا مهلت بده تا رفته بر كوهها گردش نمايم و براي بكريت خود با رفقايم ماتم گيرم. اين كار به من معمول شود«:  پدر خود گفت و به37
 .پس او با رفقاي خود رفته، براي بكريتش بر كوهها ماتم گرفت. و او را دو ماه روانه نمود. »برو«:  او گفت38
پس در . و آن دختر مردي را نشناخت. ي دو ماه نزد پدر خود برگشت و او موافق نذري كه كرده بود به او عمل نمود و واقع شد كه بعد از انقضا39

 اسرائيل عادت شد،

 . كه دختران اسرائيل سال به سال مي رفتند تا براي دختر يفْتاح جِلْعادي چهار روز در هر سال ماتم گيرند40
 

12 

را براي جنگ كردن با بني عمون رفتي و ما را نطلبيدي تا همراه تو بياييم؟ پس خانة  :رف شمال گذشتند، و به يفْتاح گفتند و مردان افرايم جمع شده، به ط1
 .تو را بر سر تو خواهيم سوزانيد

 .ايي نداديدمرا و قوم مرا با بني عمون جنگ سخت مي بود، و چون شما را خواندم مرا از دست ايشان ره:  و يفْتاح به ايشان گفت2
.  پس چون ديدم كه شما مرا رهايي    نمي دهيد، جان خود را به دست خود گرفته، به سوي بني عمون رفتم و خداوند ايشان را به دست من تسليم نمود3

 پس چرا امروز نزد من برآمديد تا با من جنگ نماييد؟ 

اي اهل جِلْعاد، شما فراريان : گ نمود و مردان جِلْعاد افرايم را شكست دادند، چونكه گفته بودند پس يفْتاح تمامي مردان جِلْعاد را جمع كرده، با افرايم جن4
 .افرايم در ميان افرايم و درميان منسي هستيد

: اهل جِلْعاد مي گفتند. يمبگذاريد عبور نما:  و اهل جِلْعاد معبرهاي اُردن را پيش روي افرايم گرفتند و واقع شد كه چون يكي از گريزندگان افرايم مي گفت5
 آيا تو افرايمي هستي؟ و اگر مي گفت ني،
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و . پس او را گرفته، نزد معبرهاي اُردن مي كشتند. ، چونكه نمي توانست به درستي تلفظ نمايد»سبّولت«: بگو شبّولت، و او مي گفت:  پس او را مي گفتند6
 .دنددر آن وقت چهل و دو هزار نفر از افرايم كشته ش

 .پس يفْتاح جِلْعادي وفات يافته، در يكي از شهرهاي جِلْعاد دفن شد.  و يفْتاح بر اسرائيل شش سال داوري نمود7
 . و بعد از او  ابصان بيت لحمي بر اسرائيل داوري نمود8
 .رد؛ و هفت سال بر اسرائيل داوري نمود و او را سي پسر بود و سي دختر كه بيرون فرستاده بود و از بيرون سي دختر براي پسران خود آو9
 . و ابصان مرد و در بيت لحم دفن شد10
 . و بعد از او اَيلُون زبولوني بر اسرائيل داوري نمود و داوري او بر اسرائيل ده سال بود11
 .  و اَيلُون زبولوني مرد و در اَيلُون در زمين زبولون دفن شد12

 .ن هلّيل فرعتُوني بر اسرائيل داوري نمود و بعد از او عبدون ب13
 . و او را چهل پسر و سي نواده بود، كه بر هفتاد كره االغ سوار مي شدند و هشت سال بر اسرائيل داوري نمود14
 .  و عبدون بن هلِّيل فرعتُوني مرد و در فرعتُون در زمين افرايم در كوهستان عماليقيان دفن شد15
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 . بني اسرائيل بار ديگر درنظر خداوند شرارت ورزيدند، و خداوند ايشان را به دست فلسطينيان چهل سال تسليم كرد و1
 .  و شخصي از صُرعه از قبيلة دان، مانوح نام بود، و زنش نازاد بوده، نمي زاييد2

 .ليكن حامله شده، پسري خواهي زاييد. اييده اياينك تو حال نازاد هستي و نز:  و فرشتة خداوند به آن زن ظاهر شده، او را گفت3
 . و اآلن باحذر باش و هيچ شراب و مسكري منوش و هيچ چيز نجس مخور4
 زيرا يقيناً حامله شده، پسري خواهي زاييد، و استره بر سرش نخواهد آمد ، زيرا آن ولد از رحم مادر خود براي خدا نذيره خواهد بود؛ و او به رهانيدن 5

 .از دست فلسطينيان شروع خواهد كرداسرائيل 
و نپرسيدم كه از كجاست .  خدا بسيار مهيب بود مرد خدايي نزد من آمد، و منظر او مثل منظر فرشتة«:  پس آن زن آمده، شوهر خود را خطاب كرده، گفت6

 .و از اسم خود مرا خبر نداد
 مادر تا روز  راب و مسكري منوش، و هيچ چيز نجس مخور زيرا كه آن ولد از رحم و به من گفت اينك حامله شده، پسري خواهي زاييد، و اآلن هيچ ش7

 .وفاتش براي خدا نذيره خواهد بود
آه اي خداوند، تمنا اينكه آن مرد خدا كه فرستادي، بار ديگر نزد ما بيايد و ما را تعليم دهد كه با ولدي كه مولود :  و مانوح از خداوند استدعا نموده، گفت8

 .  شد، چگونه رفتار نماييمخواهد

 . و خدا آواز مانوح را شنيد و فرشتة خدا بار ديگر نزد آن زن آمد و او در صحرا نشسته بود، اما شوهرش مانوح نزد وي نبود9
 .استاينك آن مرد كه در آن روز نزد من آمد، بار ديگر ظاهر شده «:  و آن زن به زودي دويده، شوهر خود را خبر داده، به وي گفت10
 .من هستم: يا تو آن مرد هستي كه با اين زن سخن گفتي؟ او گفت : و مانوح برخاسته، در عقب زن خود روانه شد، و نزد آن شخص آمده، وي را گفت11
 اما حكم آن ولد و معاملة با وي چه خواهد بود؟. كالم تو واقع بشود:  مانوح گفت12

 .  به زن گفتم اجتناب نمايداز هر آنچه:  و فرشتة خداوند به مانوح گفت13

 .  از هر حاصل مو زنهار نخورد و هيچ شراب و مسكري ننوشد، و هيچ چيز نجس نخورد و هرآنچه به او امر فرمودم، نگاه دارد14

 .تو را تعويق بيندازيم و برايت گوساله اي تهيه بينيم«:  و مانوح به فرشتة خداوند گفت15
زيرا مانوح . گر چه مرا تعويق اندازي، از نان تو نخواهم خورد، و اگر قرباني سوختني بگذراني آن را براي يهوه بگذرانا:  فرشتة خداوند به مانوح گفت16

 .نمي دانست كه فرشتة خداوند است
 .نام تو چيست تا چون كالم تو واقع شود، تو را اكرام نماييم«:  و مانوح به فرشتة خداوند گفت17
 .چرا دربارة اسم من سؤال مي كني؟ چونكه آن عجيب است:  فرشتة خداوند وي را گفت18
 .  براي خداوند گذرانيد، و فرشته كاري عجيب كرد و مانوح و زنش مي ديدند  پس مانوح گوساله و هدية آردي را گرفته، بر آن سنگ19

لة مذبح صعود نمود، و مانوح و زنش چون ديدند، رو به  زيرا واقع شد كه چون شعلة آتش از مذبح به سوي آسمان باال مي رفت، فرشتة خداوند در شع20
 .زمين افتادند

 .پس مانوح دانست كه فرشتة خداوند بود.  و فرشتة خداوند بر مانوح و زنش ديگر ظاهر نشد21
 .البته خواهيم مرد، زيرا خدا را ديديم:  و مانوح به زنش گفت22
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رباني سوختني و هدية آردي را از دست ما قبول نمي كرد، و همة اين چيزها را به ما نشان نمي داد، اگر خداوند مي خواست ما را بكشد ق:  اما زنش گفت23
 . و در اين وقت مثل اين امور را به سمع ما نمي رسانيد

 .و پسر نمو كرد و خداوند او را بركت داد.  و آن زن پسري زاييده، او را شَمشُون نام نهاد24
 .ه دان درميان صُرعه و اَشْتَأول به برانگيختن او شروع نمود و روح خداوند در لشكرگا25
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 . و شَمشُون به تمنَه فرود آمده، زني از دختران فلسطينيان در تمنَه ديد1
 .گيريدپس اآلن او را براي من به زني ب. زني از دختران فلسطينيان در تمنَه ديدم«:  و آمده، به پدر و مادر خود بيان كرده، گفت2
شَمشُون » آيا از دختران برادرانت و در تمامي قوم من دختري نيست كه تو بايد بروي و از فلسطينيان نامختون زن بگيري؟«:  پدر و مادرش وي را گفتند3

 . او را براي من بگير زيرا در نظر من پسند آمد«: به پدر خود گفت

وند است، زيراكه بر فلسطينيان علني مي خواست، چونكه در آن وقت فلسطينيان بر اسرائيل تسلط مي  اما پدر و مادرش نمي دانستند كه اين از جانب خدا4
 . داشتند

 . پس شَمشُون با پدر و مادر خود به تمنَه فرود آمد؛ و چون به تاكستانهاي تمنَه رسيدند، اينك شيري جوان بر او بغريد5
د به طوري كه بزغاله اي دريده شود، و چيزي در دستش نبود؛ و پدر و مادر خود را از آنچه كرده بود،  و روح خداوند بر او مستقر شده، آن را دري6

 .اطالع نداد
 . و رفته، با آن زن سخن گفت و به نظر شَمشُون پسند آمد7
 .زنبور، و عسل در الشة شير بود و چون بعد از چندي براي گرفتنش برمي گشت، از راه به كنار رفت تا الشة شير را ببيند؛ و اينك انبوه 8
اما به ايشان نگفت كه عسل را از .  و آن را به دست خود گرفته، روان شد و در رفتن مي خورد تا به پدر و مادر خود رسيده، به ايشان داد و خوردند9

 .الشة شير گرفته بود
 . چنين عادت داشتند و پدرش نزد آن زن آمد و شَمشُون در آنجا مهماني كرد، زيرا كه جوانان 10

 . و واقع شد كه چون او را ديدند، سي رفيق انتخاب كردند تا همراه او باشند11
معمايي براي شما مي گويم، اگر آن را براي من در هفت روز مهماني حل كنيد و آن را دريافت نماييد، به شما سي جامة كتان :  و شَمشُون به ايشان گفت12

 .و سي دست رخت مي دهم
معماي خود را بگو تا آن را «: ايشان به وي گفتند» .و اگر آن را براي من نتوانيد حل كنيد، آنگاه شما سي جامة كتان و سي دست رخت به من بدهيد 13

 .بشنويم
 . كنندو ايشان تا سه روز معما را نتوانستند حل» . و از زورآور شيريني بيرون آمد از خورنده خوراك بيرون آمد،«:  به ايشان گفت14
شوهر خود را ترغيب نما تا معماي خود را براي ما بيان كند، مبادا تو را و خانة پدر تو را به آتش :  و واقع شد كه در روز هفتم به زن شَمشون گفتند15

 آيا ما را دعوت كرده ايد تا ما را تاراج نماييد يا نه؟. بسوزانيم 

ستي كه مرا بغض مي نمايي و دوست نمي داري زيرا معمايي به پسران قوم من گفته اي و آن را براي به در«:  پس زن شَمشُون پيش او گريسته، گفت16
 اينك براي پدر و مادر خود بيان نكردم؛ آيا براي تو بيان كنم؟«: او وي را گفت» .من بيان نكردي

فتم چونكه او را بسيار الحاح مي نمود، برايش بيان كرد و او  و در هفت روزي كه ضيافت ايشان مي بود پيش او مي گريست، و واقع شد كه در روز ه17
 .معما را به پسران قوم خود گفت

اگر با گاو : او به ايشان گفت. چيست شيرين تر از عسل و چيست زورآورتر از شير« و در روز هفتم مردان شهر پيش از غروب آفتاب به وي گفتند كه 18
 .نمي نموديدمن خيش نمي كرديد، معماي مرا دريافت 

 و روح خداوند بر وي مستقر شده، به اَشْقَلون رفت و از اهل آنجا سي نفر را كشت، و اسباب آنها را گرفته، دسته هاي رخت را به آناني كه معما را بيان 19
 .كرده بودند، داد و خشمش افروخته شده، به خانة پدر خود برگشت

 .د مي شمرد، داده شد و زن شَمشُون به رفيقش كه او را دوست خو20
 

15 

ليكن . نزد زن خود به حجره خواهم درآمد: و بعد از چندي، واقع شد كه شَمشُون در روزهاي درو گندم براي ديدن زن خود با بزغاله اي آمد و گفت 1
  . داخل شودپدرش نگذاشت

م؛ آيا خواهر كوچكش از او بهتر نيست؟ او را به عوض وي براي كه او را بغض مي نمودي، پس او را به رفيق تو دادگمان می کردم :  و پدر زنش گفت2
 .خود بگير
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 .اين دفعه از فلسطينيان بي گناه خواهم بود اگر ايشان را اذيتي برسانم:  شَمشُون به ايشان گفت3
 .ي گذارد و شَمشُون روانه شده، سيصد شغال گرفت، و مشعلها برداشته، دم بر دم گذاشت، و در ميان هر دو دم مشعل4
 .  و مشعلها را آتش زده، آنها را در كشتزارهاي فلسطينيان فرستاد، و بافه ها و زرعها و باغهاي زيتون را سوزانيد5

ه، زن پس فلسطينيان آمد. شَمشُون داماد تمني، زيرا كه زنش را گرفته، او را به رفيقش داده است: كيست كه اين را كرده است؟ گفتند«:  و فلسطينيان گفتند6
 .و پدرش را به آتش سوزانيدند

 .اگر به اينطور عمل كنيد، البته از شما انتقام خواهم كشيد و بعد از آن آرامي خواهم يافت:  و شَمشُون به ايشان گفت7
 .پس رفته، در مغارة صخرة عيطام ساكن شد.  و ايشان را از ساق تا ران به صدمه اي عظيم كشت8
 .ر يهودا اردو زدند و در لَحي متفرق شدند و فلسطينيان برآمده، د9
 .آمده ايم تا شَمشُون را ببنديم و برحسب آنچه به ما كرده است به او عمل نماييم: چرا بر ما برآمديد؟ گفتند:  و مردان يهودا گفتند10
ه فلسطينيان بر ما تسلط دارند، پس اين چه كار است كه به آيا ندانسته اي ك:  پس سه هزار نفر از يهودا به مغارة صخرة عيطام رفته، به شَمشُون گفتند11

 .به نحوي كه ايشان به من كردند، من به ايشان عمل نمودم: در جواب ايشان گفت» ما كرده اي؟
 بخوريد كه خود بر من براي من قسم: شَمشُون در جواب ايشان گفت. ما آمده ايم تا او را ببنديم و به دست فلسطينيان بسپاريم:  ايشان وي را گفتند12

 .هجوم نياوريد
پس او را به طناب نو بسته، از صخره » .بلكه تو را بسته، به دست ايشان خواهيم سپرد، و يقيناً تو را نخواهيم كشت! حاشا:  ايشان در جواب وي گفتند13

 .برآوردند
ر وي مستقر شده، طنابهايي كه بر بازوهايش بود، مثل كتاني كه به آتش  و چون او به لَحي رسيد، فلسطينيان از ديدن او نعره زدند؛ و روح خداوند ب14

 . سوخته شود گرديد، و بندها از دستهايش فرو ريخت

 . و چانة تازة االغي يافته، دست خود را دراز كرد و آن را گرفته، هزار مرد با آن كشت15
 .ار مرد كشتمبا چانة االغ توده بر توده، با چانة االغ هز:  و شَمشُون گفت16
 . و چون از گفتن فارغ شد، چانه را از دست خود انداخت و آن مكان را رمتْ لَحي ناميد17
 به دست بنده ات اين نجات عظيم را دادي و آيا اآلن از تشنگي بميرم و به دست نامختونان بيفتم؟« پس بسيار تشنه شده، نزد خداوند دعا كرده، گفت كه 18

از اين سبب اسمش عين حقوري .  كه در لَحي بود، شكافت كه آب از آن جاري شد؛ و چون بنوشيد جانش برگشته، تازه روح شد پس خدا كفه اي را19
 .خوانده شد كه تا امروز در لَحي است

 . و او در روزهاي فلسطينيان، بيست سال بر اسرائيل داوري نمود20
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 .ديده، نزد او داخل شدو شَمشُون به غَزَّه رفت و در آنجا فاحشه اي  1
چون صبح روشن شود او را مي :  تمام شب برايش خاموش مانده گفتند پس او را احاطه نموده،.  و به اهل غَزَّه گفته شد كه شَمشُون به اينجا آمده است2

 .كشيم
 آنها را با پشت بند كَند و بر دوش خود گذاشته، بر  و نصف شب برخاسته، لنگه هاي دروازة شهر و دو باهو را گرفته،.  و شَمشُون تا نصف شب خوابيد3

 .قلة كوهي كه در مقابل حبرون است، برد
 .    و بعد از آن واقع شد كه زني را در وادي سورق كه اسمش دليله بود، دوست مي داشت4

 در چه چيز است، و چگونه بر او غالب آييم تا او را بسته،  دريافت كند كه قوت عظيمش او را فريفته،«:  و سروران فلسطينيان نزد او برآمده، وي را گفتند5
 .ذليل نماييم؛ و هريكي از ما هزار و صد مثقال نقره به تو خواهيم داد

 .تمنا اينكه به من بگويي كه قوت عظيم تو در چه چيز است و چگونه    مي توان تو را بست و ذليل نمود«:  پس دليله به شَمشُون گفت6
 .اگر مرا به هفت ريسمان تر و تازه كه خشك نباشد ببندند، من ضعيف و مثل ساير مردم خواهم شد«: ي را گفت شَمشُون و7
 . و سروران فلسطينيان هفت ريسمان تر و تازه كه خشك نشده بود، نزد او آوردند و او وي را به آنها بست8
آنگاه ريسمانها را بگسيخت چنانكه ريسمان كتان . شَمشُون فلسطينيان بر تو آمدنداي  :و او وي را گفت.  و كسان نزد وي در حجره در كمين مي بودند9

 . كه به آتش برخورد گسيخته شود، لهذا قوتش دريافت نشد

 .پس مرا خبر بده كه به چه چيز تو را توان بست. اينك استهزا كرده، به من دروغ گفتي«:  و دليله به شَمشُون گفت10
 .ر مرا با طنابهاي تازه كه با آنها هيچ كار كرده نشده است، ببندند، ضعيف و مثل ساير مردان خواهم شداگ«:  او وي را گفت11
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آنگاه آنها را از . و كسان در حجره در كمين مي بودند. اي شَمشُون فلسطينيان بر تو آمدند:  و دليله طنابهاي تازه گرفته، او را با آنها بست و به وي گفت12
 .ثل نخ بگسيختبازوهاي خود م

اگر هفت گيسوي سر مرا با «: او وي را گفت» .مرا بگو كه به چه چيز بسته مي شوي. تابحال مرا استهزا نموده، دروغ گفتي«:  و دليله به شَمشُون گفت13
 .تار ببافي

 .بيدارشده، هم ميخِ نَورد نساج و هم تار را بركندآنگاه از خواب . اي شَمشُون فلسطينيان بر تو آمدند:  پس آنها را به ميخ قايم بست و وي را گفت14
اين سه مرتبه مرا استهزا نموده، مرا خبر ندادي كه قوت . چگونه مي گويي كه مرا دوست مي داري و حال آنكه دل تو با من نيست«:  و او وي را گفت15

 .عظيم تو در چه چيز است
 خت و او را الحاح مي نمود و جانش تا به موت تنگ  مي شد، خود عاجز مي سا  و چون او وي را هر روز به سخنان16

 هرچه در دل خود داشت براي او بيان كرده، گفت كه اُستُره بر سر من نيامده است، زيرا كه از رحم مادرم براي خداوند نذيره شده ام؛ و اگر تراشيده 17
  ».شوم، قوتم از من خواهد رفت و ضعيف و مثل ساير مردمان خواهم شد

اين دفعه بياييد زيرا هرچه در دل :  پس چون دليله ديد كه هرآنچه در دلش بود، براي او بيان كرده است، فرستاد و سروران فلسطينيان را طلبيده، گفت18
 .آنگاه سروران فلسطينيان نزد او آمدند و نقد را به دست خود آوردند. داشت مرا گفته است

 .پس به ذليل نمودن او شروع كرد و قوتش از او رفت. يده، كسي را طلبيد هفت گيسوي سرش را تراشيد و او را بر زانوهاي خود خوابان19
اما او ندانست كه خداوند از او . مثل پيشتر بيرون رفته، خود را مي افشانم: آنگاه از خواب بيدار شده، گفت. اي شَمشُون فلسطينيان بر تو آمدند:  و گفت20

 . دور شده است

 .لسطينيان او را گرفته، چشمانش را كندند و او را به غَزَّه آورده، به زنجيرهاي برنجين بستند و در زندان دستاس مي كرد پس ف21
 . و موي سرش بعد از تراشيدن باز به بلند شدن شروع نمود22
د زيرا گفتند خداي ما دشمن ما شَمشُون را به دست ما  و سروران فلسطينيان جمع شدند تا قرباني عظيمي براي خداي خود، داجون بگذرانند و بزم نماين23

 .تسليم نموده است
 و چون خلق او را ديدند خداي خود را تمجيد نمودند، زيرا گفتند خداي ما دشمن ما را كه زمين ما را خراب كرد و بسياري از ما را كشت، به دست ما 24

 .   تسليم نموده است

پس شَمشُون را از زندان آورده، براي ايشان بازي مي كرد، و او را درميان . شَمشُون را بخوانيد تا براي ما بازي كند:  و چون دل ايشان شاد شد، گفتند25
 .ستونها برپا داشتند

 .ممرا واگذار تا ستونهايي كه خانه بر آنها قايم است، لمس نموده، بر آنها تكيه نماي:  و شَمشُون به پسري كه دست او را گرفت، گفت26
 و خانه از مردان و زنان پر بود و جميع سروران فلسطينيان در آن بودند و قريب به سه هزار مرد و زن بر پشت بام، بازي شَمشُون را تماشا مي 27

 .كردند
ك انتقام براي دو چشم خود از اي خداوند يهوه، مرا بياد آور و اي خدا اين مرتبه فقط مرا قوت بده تا ي«:  و شَمشُون از خداوند استدعا نموده، گفت28

 .فلسطينيان بكشم
 . و شَمشُون دو ستون ميان را كه خانه بر آنها قايم بود، يكي را به دست راست و ديگري را به دست چپ خود گرفته، بر آنها تكيه نمود29

پس مردگاني كه در موت خود . خلقي كه در آن بودند، افتادو با زور خم شده، خانه بر سروران و بر تمامي » .همراه فلسطينيان بميرم:  و شَمشُون گفت0
 .كشت از مردگاني كه در زندگي اش كشته بود، زيادتر بودند

و او بيست سال .  آنگاه برادرانش و تمامي خاندان پدرش آمده، او را برداشتند و او را آورده، در قبر پدرش مانوح درميان صُرعه و اَشتاؤل دفن كردند31
 .يل داوري كردبر اسرائ
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 .و از كوهستان افرايم، شخصي بود كه ميخا نام داشت 1
آن هزار و يكصد مثقال نقره اي كه از تو گرفته شد، و دربارة آن لعنت كردي و در گوشهاي من نيز سخن گفتي، اينك آن نقره نزد «:  و به مادر خود گفت2

 . بركت دهدخداوند پسر مرا: مادرش گفت» .من است، من آن را گرفتم
اين نقره را براي خداوند از دست خود به جهت پسرم بالكل وقف مي كنم تا :  پس آن هزار و يكصد مثقال نقره را به مادرش رد نمود و مادرش گفت3

 .تمثال تراشيده و تمثال ريخته شده اي ساخته شود؛ پس اآلن آن را به تو باز مي دهم
 مادرش دويست مثقال نقره گرفته، آن را به زرگري داد كه او تمثال تراشيده، و تمثال ريخته شده اي ساخت و آنها  و چون نقره را به مادر خود رد نمود،4

 .در خانة ميخا بود
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 . و ميخا خانة خدايان داشت، و ايفود و ترافيم ساخت، و يكي از پسران خود را تخصيص نمود تا كاهن او بشود5
 .نبود و هر كس آنچه درنظرش پسند مي آمد، مي كرد و در آن ايام در اسرائيل پادشاهي 6
 . و جواني از بيت لحم يهودا و از الويان بود كه در آنجا مأوا گزيد7
و چون سير مي كرد به كوهستان افرايم به خانة ميخا .  و آن شخص از شهر خود، يعني از بيت لحم يهودا روانه شد، تا هر جايي كه بيابد مأوا گزيند8

 .رسيد
 .من الوي هستم از بيت لحم يهودا، و مي روم تا هد جايي كه بيابم مأوا گزينم: از كجا آمده اي؟ او در جواب وي گفت: ميخا او را گفت و 9
ل پس آن الوي داخ. نزد من ساكن شو و برايم پدر كاهن باش و من تو را هر سال ده مثقال نقره و يك دست لباس و معاش مي دهم «  : ميخا او را گفت10

 .شد
 . و آن الوي راضي شد كه با او ساكن شود، و آن جوان نزد او مثل يكي از پسرانش بود11
 . و ميخا آن الوي را تخصيص نمود و آن جوان كاهن او شد، و در خانة ميخا مي بود12
 . اآلن دانستم كه خداوند به من احسان خواهد نمود زيرا الوي اي را كاهن خود دارم « : و ميخا گفت13
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 زيرا تا در آن روز ملك ايشان در ميان اسباط  و در آن روزها سبط دان، ملكي براي سكونت طلب مي كردند،.  و در ايام در اسرائيل پادشاهي نبود1
 . اسرائيل به ايشان نرسيده بود

 و به  ؤل فرستادند تا زمين را جاسوسي و تفحص نمايند، و پسران دان از قبيلة خويش پنج نفر از جماعت خود كه مردان جنگي بودند، از صُرعه و اَشتا2
 .پس ايشان به كوهستان افرايم به خانة ميخا آمده، در آنجا منزل گرفتند» .زمين را تفحص كنيد برويد و «  :ايشان گفتند

كيست كه تو را به اينجا آورده است و در اين مكان   : و چون ايشان نزد خانة ميخا رسيدند، آواز جوان الوي را شناختند و به آنجا برگشته، او را گفتند3
 چه مي كني و در اينجا چه داري؟

 . ميخا با من جنين و چنان رفتار نموده است، و مرا اجير گرفته، كاهن او شده ام : او به ايشان گفت4
 .از خدا سؤال كن تا بدانيم آيا راهي كه در آن مي رويم خير خواهد بود:  وي را گفتند5
 .  به سالمتي برويد راهي كه شما مي رويد منظور خداوند است :هن به ايشان گفت كا6

و در . و خلقي را كه در آن بودند، ديدند كه در امنيت و به رسم صيدونيان در اطمينان و امنيت ساكن بودند.  پس آن پنج مرد روانه شده، به اليش رسيدند7
 .از صيدونيان دور بوده، با كسي كار نداشتندآن زمين صاحب اقتداري نبود كه اذيت رساند و 

  چه خبر داريد؟: و برادران ايشان به ايشان گفتند.  پس نزد برادران خود به صُرعه و اَشْتاؤل آمدند8
 رفته، داخل مورزيد بلكهپس كاهلي .  زيراكه زمين را ديده ايم كه اينك بسيار خوب است، و شما خاموش هستيد  برخيزيم و بر ايشان هجوم آوريم، : گفتند9

  .و زمين را در تصرف درآوريدشويد،
 به قوم مطمئن خواهيد رسيد و زمين بسيار وسيع است،  و خدا آن را به دست شما داده است؛ و آن جايي است كه از هرچه در  و چون داخل شويد،10

 .  باقي ندارد جهان است،

 . جنگ از آنجا يعني از صُرعه و اَشتاؤل روانه شدند به آالت   پس ششصد نفر از قبيله دان مسلح شده،11

 .لهذا تا امروز آن مكان را محنَه دان مي خوانند و اينك در پشت فريه يعاريم است.  و برآمده، در قريه يعاريم در يهودا اردو زدند12
 .  به خانة ميخا رسيدند  و از آنجا به كوهستان افرايم گذشته،13

آيا مي دانيد كه در اين خانه ها ايفود و ترافيم و تمثال : براي جاسوسي زمين اليش رفته بودند، برادران خود را خطاب كرده، گفتند و آن پنج نفر كه 14
  . پس اآلن فكر كنيد كه چه بايد بكنيد تراشيده و تمثال ريخته شده اي هست؟

 . سالمتي او را پرسيدندپس به آنسو برگشته، به خانة جوان الوي، يعني به خانة ميخا آمده،  15

 . و آن ششصد مرد مسلح، به آالت جنگ كه از پسران دان بودند، در دهنة دروازه ايستاده بودند16
 و آن پنج نفر كه براي جاسوسي زمين رفته بودند بر آمده، به آنجا داخل شدند، و تمثال تراشيده و ايفود و ترافيم و تمثال ريخته شده را گرفتند، و كاهن 17
 .ا آن ششصد مرد مسلح شده، به آالت جنگ به دهنه دروازه ايستاده بودب

 چه مي كنيد؟«:  كاهن به ايشان گفت  و چون آنها به خانة ميخا داخل شده، تمثال تراشيده و ايفود و ترافيم و تمثال ريخته شده را گرفتند،18

كدام برايت بهتر است كه كاهن خانة يك شخص . ه ما آمده، براي ما پدر و كاهن باش خاموش شده، دست را بر دهانت بگذار و همرا : ايشان به وي گفتند19
 باشي يا كاهن سبطي و قبيله اي در اسرائيل شوي؟

 .و ايفود و ترافيم و تمثال راگرفته، در ميان قوم داخل شد.  پس دل كاهن شاد گشت20
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 .  روي خود قرار دادند پس متوجه شده، روانه شدند، اطفال و مواشي و اسباب را پيش 21

 . و چون ايشان از خانة ميخا دور شدند، مرداني كه در خانةهاي اطراف خانة ميخا بودند جمع شده، بني دان را تعاقب نمودند22
  تو را چه شده است كه با اين جمعيت آمده اي؟:  و بني دان را صدا زده؛ ايشان رو برگردانيده، به ميخا گفتند23
 يان مرا كه ساختم با كاهن گرفته، رفته ايد؛ و مرا ديگر چه چيز باقي است؟ پس چگونه به من مي گوييد كه تو را چه شده است؟ خدا«:  او گفت24

 .زي آواز تو درميان ما شنيده نشود مبادا مردان تندخو بر شما هجوم آورند، و جان خود را با جانهاي اهل خانه ات هالك سا   :  و پسران دان او را گفتند25
 . و چون ميخا ديد كه ايشان از او قوي ترند، روگردانيده، به خانة خود برگشت.  و بني دان راه خود را پيش گرفتند26

   و ايشان آنچه ميخا ساخته بود و كاهني را كه داشت برداشته، به اليش بر قومي كه آرام و مطمئن بودند، بر آمدند و ايشان را به دم شمشير كشته،27
 .به آتش سوزانيدندشهر را 

ساكن .  و رهاننده اي نبود زيراكه از صيدون دور بود و ايشان را با كسي معامله اي نبود و آن شهر در وادي اي كه نزد بيت رحوب است، واقع بود28
 .شدند

 .   ش بوداما اسم شهر قبل از آن الي.  و شهر را به اسم پدر خود دان كه براي اسرائيل زاييده شد، دان ناميدند29

 و بني دان آن تمثال تراشيده را براي خود نصب كردند و يهوناتان بن جرشُوم بن موسي و پسرانش تا روز اسير شدن اهل زمين، كهنة بني دان مي 30
 . بودند

 . ميخا را كه ساخته بود تمامي روزهايي كه در شيلوه بود، براي خود نصب نمودند  پس تمثال تراشيدة31
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 .ايام كه پادشاهي در اسرائيل نبود، مرد الوي در پشت كوهستان افرايم ساكن بود، و كنيزي از بيت لحم يهودا براي خود گرفته بود و در 1
 . از نزد او به خانه پدرش در بيت لحم يهودا رفت، و در آنجا مدت چهار ماه بماند  و كنيزش بر او زنا كرده،2
. و غالمي با دو االغ همراه او بود، و آن زن او را به خانه پدر خود برد.  دلش را برگردانيده، پيش خود باز آورد و شوهرش برخاسته، از عقب او رفت تا3

 .و چون پدر كنيز او را ديده شد
 .پس سه روز نزد وي توقف نمود و اكل و شرب نموده، آنجا بسر بردند.  و پدرزنش، يعني پدر كنيز او را نگاه داشت4
دل خود را به لقمه اي نان تقويت ده، و بعد «م چون صبح زود بيدار شدند، او برخاسته تا روانه شود؛ اما پدر كنيز به داماد خود گفت كه  و در روز چهار5

 .از آن روانه شويد
 . موافقت كرده، امشب را بمان و دلت شاد باشد : پس هر دو با هم نشسته، خوردند و نوشندند و پدر كنيز به آن مرد گفت6
 .و چون آن مرد برخاست تا روانه شود، پدرزنش او را الحاح نمود و شب ديگر در آنجا ماند 7
 .و ايشان هر دو خوردند. دل خود تقويت نما و تا زوال روز تأخير نماييد  « : و در روز پنجم صبح زود برخاست تا روانه شود، پدر كنيز گفت8
اآلن روز نزديك به غروب مي شود، شب را بمانيد؛  : وانه شود، پدر زنش يعني پدر كنيز او را گفت و چون آن شخص با كنيز و غالم خود برخاست تا ر9

 . در اينجا شب را بمان و دلت شاد باشد و فردا بامدادان روانه خواهيد شد و به خيمة خود خواهي رسيد. اينك روز تمام مي شود

 .وانه شد و به مقابل يبوس كه اورشليم باشد، رسيد؛ و در االغ پاالن شده و كنيزش همراه وي بود پس برخاسته، ر  اما مرد قبول نكرد كه شب را بماند،10
 .بيا و به اين شهر يبوسيان برگشته، شب را در آن بسر بريم«: غالم به آقاي خود گفت.  و چون ايشان نزد يبوس رسيدند، نزديك غروب بود11
 . از بني اسرائيل در آن نباشد بر نمي گرديم، بلكه به جِبعه بگذريمبه شهر غريب كه احدي«:  آقايش وي را گفت12
 » .بيا و به يكي  از اين جاها، يعني به جبعه با رامه نزديك بشويم و در آن شب را بمانيم«:  و به غالم خود گفت13

 .  وب كرد پس از آنجا گذشته، برفتند و نزد جِبعه كه از آن بنيامين است، آفتاب بر ايشان غر14

و او درآمد در كوچه شهر نشست؛ اما كسي نبود كه ايشان را به خانه خود .  پس به آن طرف برگشتند تا به جِبعه داخل شده، شب را در آن بسر برند15
 .ببرد و منزل دهد

عه مأوا گزيده بود؛ اما مردمان آن مكان بنياميني و اين شخص از كوهستان افرايم بوده، در جِب.  و اينك مردي پير در شب از كار خود از مزرعه مي آمد16
 .بودند

 كجا مي روي و از كجا مي آيي؟ « : و او نظر انداخته، شخص مسافري را در كوچة شهر ديد؛ و آن مرد پير گفت17

م يهودا رفته بود، و اآلن عازم خانة خود نمي ما از بيت لحم يهودا به آن طرف كوهستان افرايم مي رويم، زيرا از آنجا هستم و به بيت لح:  او وي را گفت18
 پذيرد؛

 . و نيز كاه و علف به جهت االغهاي ما هست، و نان و شراب هم براي من و كنيز تو و غالمي كه همراه بندگانت است، مي باشد و احتياج به چيزي نيست19
 .ب را در كوچه بسر مبرسالمتي بر تو باد؛ تمامي حاجات تو بر من است؛ اما ش«:  آن مرد پير گفت20
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 . پس او را به خانة خود برده، به االغها خوراك داد و پايهاي خود را شسته، خوردند و نوشيدند21
آن مرد را كه به خانة تو داخل :  و چون دلهاي خود را شاد مي كردند، اينك مردمان شهر، يعني بعضي اشخاص بني بليعال خانه را احاطه كردند، گفتند22

 . بيرون بياور تا او را بشناسيمشده است
ني اي برادرانم شرارت مورزيد، چونكه اين مرد به خانة من داخل شده است؛ اين عمل :  و آن مرد صاحب خانه نزد ايشان بيرون آمده، به ايشان گفت23

 .زشت را منماييد
 .ا اين مرد اين كار زشت را مكنيدليكن ب. ن را ذليل بكنيد اينك دختر باكرة من و كنيز اين مرد، ايشان را نزد شما بيرون مي آورم و ايشا24
پس آن شخص كنيز خود را گرفته، نزد ايشان بيرون آورد و او را شناختند و تمامي شب تا صبح او را بي .  اما آن مردمان نخواستند كه او را بشنوند25

 . صبح آمده، به در خانة آن شخص كه آقايش در آن بود، افتاد تا روشن شد و آن زن در سپيدة26. عصمت مي كردند، و در طلوع فجر او را رها كردند
 . و در وقت صبح آقايش برخاسته، بيرون آمد تا به راه خود برود و اينك كنيزش نزد در خانه افتاده، و دستهايش بر آستانه بود27
 . بر االغ خود گذاشت و برخاسته، به مكان خود رفتاما كسي جواب نداد، پس آن مرد او را» .برخيز تا برويم:  و او وي را گفت28 

 . و چون به خانة خود رسيد، كاردي برداشت و كنيز خود را گرفته، اعضاي او را به دوازده قطعه تقسيم كرد، و آنها را در تمامي حدود اسرائيل فرستاد29
 كنيد و پس در آن تأمل.  تا امروز عملي مثل اين كرده و ديده نشده استاز روزي كه بني اسرائيل از مصر بيرون آمده اند:  و هركه اين را ديد گفت30

 .مشورت كرده، حكم نماييد
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 . و جميع بني اسرائيل بيرون آمدند و جماعت مثل شخص واحد از دان تا بئرشبع با اهل زمين جِلْعاد نزد خداوند در مصْفَه جمع شدند1
 .ل يعني چهارصد هزار مرد شمشير زن پياده در جماعت قوم خدا حاضربودند و سروران تمام قوم و جميع اسباط اسرائي2
 .بگوييد كه اين عمل زشت چگونه شده است: و بني اسرائيل گفتند.  و بني بنيامين شنيدند كه بني اسرائيل در مصْفَه برآمده اند3
 .عه كه از آن بنيامين باشد، آمديم تا شب را بسر بريممن با كنيز خود به جِب:  آن مرد الوي كه شوهر زن مقتوله بود، در جواب گفت4
 .  و اهل جِبعضه بر من برخاسته، خانه را در شب، گرد من احاطه كردند، و مرا خواستند بكشند و كنيز مرا ذليل نمودند كه بمرد5

 . دم ، زيرا كه كار قبيح و زشت در اسرائيل نمودند و كنيز خود را گرفته، او را قطعه قطعه كردم و او را در تمامي واليت ملك اسرائيل فرستا6

 . هان جميع شما، از بني اسرائيل حكم و مشورت خود را اينجا بياوريد7
 .هيچ كدام از ما به خيمة خود نخواهيم رفت، و هيچ كدام از ما به خانة خود برنخواهيم گشت«:  آنگاه تمام قوم مثل شخص واحد برخاسته، گفتند8
 . كه به جِبعه خواهيم كرد، اين است كه به حسب قرعه بر آن برآييم و حال كاري9
 و ده نفر از صد و صد از هزار و هزار از ده هزار از تمامي اسباط اسرائيل بگيريم تا آذوقه براي قوم بياورند، و تا چون به جِبعه بنياميني برسند، با 10

 .  رفتار نمايندايشان موافق همة قباحتي كه در اسرائيل نموده اند،

 . پس جميع مردان اسرائيل بر شهر جمع شده، مثل شخص واحد متحد شدند11
 اين چه شرارتي است كه در ميان شما واقع شده است؟:  و اسباط اسرائيل اشخاصي چند در تمامي سبط بنيامين فرستاده، گفتند12

اما بنيامينيان نخواستند كه . نماييد تا آنها را به قتل رسانيم، و بدي را از اسرائيل دور كنيم پس اآلن آن مردان بني بليعال را كه در جِبعه هستند، تسليم 13
 .سخن برادران خود بني اسرائيل را بشنوند

 . و بني بنيامين از شهرهاي خود به جِبعه جمع شدند تا بيرون رفته، با بني اسرائيل جنگ نمايند14
 . و شش هزار مرد شمشير زن از شهرها سان ديده شد، غير از ساكنان جِبعه كه هفتصد نفر برگزيده، سان ديده شد و از بني بنيامين در آن روز بيست15
 . گروه هفتصد نفر چپ دست برگزيده شدند كه هريكي از آنها مويي را به سنگ فالخن مي زدند و خطا نمي كردند  و از تمام اين16
 .بودند  چهارصد هزار مرد شمشيرزن سان ديده شد كه جميع اينها مردان جنگي و از مردان اسرائيل سواي بنيامينيان17
: كيست كه اوالً از ما براي جنگ نمودن با بني بنيامين برآيد؟ خداوند گفت:  و بني اسرائيل برخاسته، به بيت ئيل رفتند و از خدا مشورت خواسته، گفتند18

 .يهودا اول برآيد
 .خاسته، در برابر جِبعه اردو زدند و بني اسرائيل بامدادان بر19
 . و مردان اسرائيل    بيرون رفتند تا با بنيامينيان جنگ نمايند، و مردان اسرائيل برابر ايشان در جِبعه صف آرايي كردند20
 . و بني بنيامين از جِبعه بيرون آمده، در آن روز بيست و دو هزار نفر از اسرائيل را بر زمين هالك كردند21
 . و قوم، يعني مردان اسرائيل خود را قوي دل ساخته، بار ديگر صف آرايي نمودند، در مكاني كه روز دول صف آرايي كرده بودند22
آيا بار ديگر نزديك بشوم تا با برادران خود بني :  و بني اسرائيل برآمده، به حضور خداوند تا شام گريه كردند، و از خداوند مشورت خواسته، گفتند23
 .به مقابلة ايشان برآييد: نيامين جنگ نمايم؟ خداوند گفتب
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 . و بني اسرايل در روز دوم به مقابلة بني بنيامين پيش آمدند24
 و بنيامينيان در روز دوم به مقابلة ايشان از جِبعه بيرون شده، بار ديگر هجده هزار نفر از بني اسرائيل را بر زمين هالك ساختند كه جميع اينها 25
 .شيرزن بودندشم

 آنگاه تمامي بني اسرائيل، يعني تمامي قوم برآمده، به بيت ئيل رفتند و گريه كرده، درآنجا    به حضور خداوند توقف نمودند، و آن روز را تا شام روزه 26
 .     داشته، قرباني هاي سوختني و ذبايح سالمتي به حضور خداوند گذرانيدند

 . و تابوت عهد خدا آن روزها درآنجا بود. ورت خواستند و بني اسرائيل از خداوند مش27

آيا بار ديگر بيرون روم و با برادران خود بني بنيامين جنگ كنم يا دست :  و فينحاس بن العازار بن هارون در آن روزها پيش آن ايستاده بود، و گفتند28
 . نمودبرآي زيرا كه فردا او را به دست تو تسليم خواهم: بردارم؟ خداوند گفت

 . پس اسرائيل در هر طرف جِبعه كمين ساختند29
 . و بني اسرائيل در روز سوم به مقابلة بني بنيامين برآمدند، و مثل سابق در برابر جِبعه صف آرايي نمودند30
آنها به سوي بيت ئيل و ديگري به سوي جِبعه  و بني بنيامين به مقابلة قوم بيرون آمده، از شهر كشيده شدند و به زدن و كشتن قوم در راهها كه يكي از 31

 .مي رود مثل سابق شروع كردند، و به قدر سي نفر از اسرائيل در صحرا كشته شدند
 .بگريزيم تا ايشان را از شهر به راهها بكشيم«: اما بني اسرائيل گفتند» . و بني بنيامين گفتند كه ايشان مثل سابق پيش ما منهزم  شدند32
 مردان اسرائيل از مكان خود برخاسته، در بعل تامار صف آرايي نمودند، و كمين كنندگان اسرائيل از مكان خود يعني از معره جِبعه به  و تمامي33

 .درجستند
 . و ده هزار مرد برگزيده از تمام اسرائيل در برابر جِبعه آمدند و جنگ سخت شد، و ايشان نمي دانستند كه بال برايشان رسيده است34
 و خداوند بنيامين را به حضور اسرائيل مغلوب ساخت و بني اسرائيل در آن روز بيست و پنجهزار و يكصد نفر را از بنيامين هالك ساختند كه جميع 35

 .ايشان شمشيرزن بودند
عتماد داشتند بر كميني كه به اطراف جِبعه نشانده  و بني بنيامين ديدند كه شكست يافته اند زيرا كه مردان اسرائيل به بنيامينيان جا داده بودند، چونكه ا36

 .بودند
 . و كمين كنندگان تعجيل نموده، بر جِبعه هجوم آوردند و كمين كنندگان خود را پراكنده ساخته، تمام شهر را به دم شمشير زدند37
 . بلند از شهر برافرازند و درميان مردان اسرائيل و كمين كنندگان عالمتي قرار داده شد كه تراكم دود بسيار38
 پس چون مردان اسرائيل در جنگ رو گردانيدند، بنيامينيان شروع كردند به زدن و كشتنِ قريب سي نفر از مردان اسرائيل زيرا گفتند يقيناً ايشان مثل 39

 .جنگ اول از حضور ما شكست يافته اند
 .ن از عقب خود نگريستند و اينك تمام شهر به سوي آسمان به دود باال مي رود و چون آن تراكم ستون دود از شهر بلند شدن گرفت، بنيامينيا40
 . و بني اسرائيل برگشتند و بنيامينيان پريشان شدند، زيرا ديدند كه بال بر ايشان رسيده است41
 .بيرون آمدند، ايشان را درميان هالك ساختنداما جنگ، ايشان را درگرفت و آناني كه از شهر .  پس از حضور مردان اسرائيل به راه صحرا روگردانيدند42
 . پس بنيامينيان را احاطه كرده، ايشان را تعاقب نمودند، و در منُوحه در مقابل جِبعه به سوي طلوع آفتاب ايشان را پايمال كردند43
 . و هجده هزار نفر از بنيامين كه جميع ايشان مردان جنگي بودند، افتادند44
و پنجهزار نفر از ايشان را به سر راهها هالك كردند، و ايشان را تا جدعوم تعاقب كرده، . ه، به سوي صحرا تا صخرة رمون بگريختند و ايشان برگشت45

 .دو هزار نفر ازايشان را كشتند
 .ي بودند پس جميع كساني كه در آن روز از بنيامين افتادند، بيست و پنج هزار مرد شمشيرزن بودند كه جميع آنها مردان جنگ46
 . اما ششصد نفر برگشته، به سوي بيابان به صخرة رمون فرار كردند، و در صخرة رمون چهار ماه بماندند47
 و مردان اسرائيل بر بنيامينيان برگشته، ايشان را به دم شمشير كشتند، يعني تمام اهل شهر و بهايم و هرچه را كه يافتند؛ و همچنين همة شهرهايي را 48

 .رسيدند، به آتش سوزانيدندكه به آنها 
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 .احدي از ما دختر خود را به بنيامينيان به زني ندهند« و مردان اسرائيل درمصْفَه قسم خورده، گفتند كه 1
 . و قوم به بيت ئيل آمده، درآنجا به حضور خدا تا شام نشستند و آواز خود را بلند كرده، زارزار بگريستند2
 سرائيل، اين چرا در اسرائيل واقع شده است كه امروز يك سبط از اسرائيل كم شود؟اي يهوه، خداي ا:  و گفتند3

 . و در فرداي آن روز قوم به زودي برخاسته، مذبحي درآنجا بنا كردند، و قرباني هاي سوختني و ذبايح سالمتي گذرانيدند4
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وند برنيامده است؟ زيرا قسم سخت خورده، گفته بودند كه هر كه به حضور كيست از تمامي اسباط اسرائيل كه در جماعت نزد خدا:  و بني اسرائيل گفتند5
 .خداوند به مصْفَه نيايد، البته كشته شود

 .امروز يك سبط از اسرائيل منقطع شده است:  و بني اسرائيل دربارة برادر خود بنيامين پشيمان شده، گفتند6
 .به خداوند قسم   خورده ايم كه از دختران خود به ايشان به زني ندهيم براي بقية ايشان دربارة زنان چه كنيم؟ زيرا كه ما 7
 .كدام يك از اسباط اسرائيل است كه به حضورخداوند به مصْفَه نيامده است؟ و اينك از يابيش جِلْعاد كسي به اردو و جماعت نيامده بود:  و گفتند8
 .اد احدي درآنجا نبود  زيرا چون قوم شمرده شدند، اينك از ساكنان يابيش جِلْع9
برويد و ساكنان يابيش جِلْعاد را با زنان و اطفال به دم «:  پس جماعت دوازده هزار نفر ازشجاع ترين قوم را به آنجا فرستاده، و ايشان را امر گفتند10

 . شمشير بكشيد

 .د، هالك كنيد و آنچه بايد بكنيد اين است كه هر مردي را و هر زني را كه با مرد خوابيده است باش11
 و درميان ساكنان يابيش جِلْعاد چهارصد دختر باكره كه با ذكوري نخوابيده و مردي را نشناخته بودند يافتند، و ايشان را به اردو در شيلوه كه در 12

 .زمين كنعان است، آوردند
 .دعوت كردند و تمامي جماعت نزد بني بنيامين كه در صخرة رمون بودند فرستاده، ايشان را به صلح 13
 . و در آن وقت بنيامينيان برگشتند و دختراني را كه از زنان يابيش جِلْعاد زنده نگاه داشته بودند به ايشان دادند، و باز ايشان را كفايت نكرد14
 . و قوم براي بنيامين پشيمان شدند، زيرا خداوند در اسباط اسرائيل شقاق پيدا كرده بود15
 دربارة زنان به  جهت باقي ماندگان چه كنيم، چونكه زنان از بنيامين منقطع شده اند؟ «: و مشايخ جماعت گفتند16

 .ميراثي به جهت نجات يافتگان بنيامين بايد باشد تا سبطي از اسرائيل محو نشود:  و گفتند17
 . ند ملعون باد كسي كه زني به بنيامين دهد اما ما دختران خود را به ايشان به زني نمي توانيم داد زيرا بني اسرائيل قسم خورده، گفته ا18

اينك هر سال در شيلوه كه به طرف شمال بيت ئيل و به طرف مشرق راهي كه از بيت ئيل به شكيم مي رود، و به سمت جنوبي لبونه است، :  و گفتند19
 . عيدي براي خداوند مي باشد

 ها در كمين باشيد،برويد در تاكستان«:  پس بين بنيامين را امر فرموده، گفتند20

 و نگاه كنيد و اينك اگر دختران شيلوه بيرون آيند تا با رقص كنندگان رقص كنند، آنگاه از تاكستانها درآيند، و از دختران شيلوه هركس زن خود را 21
 .ربوده، به زمين بنيامين برود

 گفت ايشان را به خاطر ما ببخشيد، چونكه ما براي هركس زنش را در جنگ  و چون پدران و برادران ايشان آمده، نزد ما شكايت كنند، به ايشان خواهيم22
 .نگاه نداشتيم، و شما آنها را با ايشان نداديد، اآلن مجرم مي باشيد

ته، شهرها را  پس بنيامين چنين كردند، و از رقص كنندگان، زنان را برحسب شمارة خود گرفتند، و ايشان را به يغما برده، رفتند، و به ملك خود برگش23
 .بنا كردند و در آنها ساكن شدند

 . و در آن وقت بني اسرائيل هركس به سبط خود و به قبيلة خود روانه شدند، و از آنجا هركس به ملك خود بيرون رفتند24
 . و در آن ايام در اسرائيل پادشاهي نبود و هركس آنچه درنظرش پسند مي آمد، مي كرد25
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 كتاب روت

  
  
1 

  .و واقع شد در ايام حكومت داوران كه قحطي در زمين پيدا شد، و مردي از بيت لحم يهودا رفت تا در بالد موآب ساكن شود، او و زنش و دو پسرش 1
پس به بالد موآب رسيده، در آنجا . ودا بودند و اسم آن مرد اَليملَك بود، و اسم زنش نَعومي، و پسرانش به محلُون و كلْيون مسمي و اَفْراتيان بيت لحم يه2

  .ماندند
  . و اَليملَك شوهر نعومي، مرد و او با دو پسرش باقي ماند3
  .  و ايشان از زنان موآب براي خود زن گرفتند كه نام يكي عرفَه و نام ديگري روت بود، و در آنجا قريب به ده سال توقف نمودند4
5لُون و كحلْيون نيز مردند، و آن زن از دو پسر و شوهر خود محروم ماند و هر دو ايشان م. 
 پس او با دو عروس خود برخاست تا از بالد موآب برگردد، زيرا كه در بالد موآب شنيده بود كه خداوند از قوم خود تفقّد نموده، نان به ايشان داده 6

  . است
  .مراه وي بودند، و به راه روانه شدند تا به زمين يهودا مراجعت كنند و از مكاني كه در آن ساكن بود بيرون آمد، و دو عروسش ه7
برويد و هر يكي از شما به خانة مادر خود برگرديد، و خداوند بر شما احسان كناد، چنانكه شما به مردگان و به من :  و نعومي به دو عروس خود گفت8

  .كرديد
  .پس ايشان را بوسيد و آواز خود را بلند كرده، گريستند» .نة شوهر خود راحت يابيد و خداوند به شما عطا كناد كه هر يكي از شما در خا9
  .ني بلكه همراه تو نزد قوم تو خواهيم برگشت:  و به او گفتند10
  اي دخترانم برگرديد، چرا همراه من بيايد؟ آيا در رحم من هنوز پسران هستند كه براي شما شوهر باشند؟:  نعومي گفت11
انم برگشته، راه خود را پيش گيريد زيرا كه براي شوهرگرفتن زياده پير هستم، و اگر گويم كه اميد دارم و امشب نيز به شوهر داده شوم و  اي دختر12

  پسران هم بزايم، 
را كه جانم براي شما  آيا تا بالغ شدن ايشان صبر خواهيد كرد، و به خاطر ايشان، خود را از شوهرگرفتن محروم خواهيد داشت؟ ني اي دخترانم زي13

 .بسيار تلخ شده است چونكه دست خداوند برمن دراز شده است
  .  پس بار ديگر آواز خود را بلند كرده، گريستند و عرفه مادر شوهر خود را بوسيد، اما روت به وي چسبيد14
  . زن برادر شوهرت برگرداينك زن برادر شوهرت نزد قوم خود و خدايان خويش برگشته است تو نيز در عقب:  و او گفت15
بر من اصرار مكن كه تو را ترك كنم و از نزد تو برگردم، زيرا هر جايي كه روي مي آيم و هر جايي كه منزل كني، منزل مي كنم، قوم تو قوم :  روت گفت16

  .من و خداي تو خداي من خواهد بود
 .من چنين بلكه زياده بر اين كند اگر چيزي غير از موت، مرا از تو جدا نمايدخداوند به .  جايي كه بميري، مي ميرم و در آنجا دفن خواهم شد17
  . پس چون ديد كه او براي رفتن همراهش مصمم شده است، از سخن گفتن با وي باز ايستاد18
ت آمده، زنان گفتند كه آيا اين نعومي و چون وارد بيت لحم گرديدند، تمامي شهر بر ايشان به حرك.  و ايشان هر دو روانه شدند تا به بيت لحم رسيدند19

  است؟
  .مرا نعومي مخوانيد بلكه مرا مره بخوانيد زيرا قادر مطلق به من مرارت سخت رسانيده است:  او به ايشان گفت20
است و قادر مطلق به من بدي پس براي چه مرا نعومي مي خوانيد چونكه خداوند مرا ذليل ساخته .  من پر بيرون رفتم و خداوند مرا خالي برگردانيد21

 .رسانيده است
 . و نعومي مراجعت كرد و عروسش روت موآبيه كه از بالد موآب برگشته بود ، همراه وي آمد؛ و در ابتداي درويدن جو وارد بيت لحم شدند22
  
2 

  .   و نعومي خويشِ شوهري داشت كه مردي دولتمند، بوعزْ نام از خاندان اَليملَك بود1
برو : او وي را گفت. مرا اجازت بده كه به كشتزارها بروم و در عقب هر كسي كه در نظرش التفات يابم، خوشه چيني نمايم: وت موآبيه به نعومي گفت و ر2

  .اي دخترم
  .  اَليملَك بود، افتاد پس روانه شده، به كشتزار درآمد و در عقب دروندگان خوشه چيني مي نمود، و اتفاق او به قطعة زمين بوعزْ كه از خاندان3
 » .خداوند تو را بركت دهد«: ايشان وي را گفتند» .خداوند با شما باد«:  و اينك بوعزْ از بيت لحم آمده، به دروندگان گفت4

  اين دختر ازآن كيست؟:  و بوعزْ به نوكر خود كه بر دروندگان گماشته بود، گفت5
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  اين است دختر موآبيه كه با نعومي از بالد موآب برگشته است،: واب گفت نوكر كه بر دروندگان گماشته شده بود، در ج6
 سواي آنكه اندكي در  تمنّا اينكه خوشه چيني نمايم و در عقب دروندگان در ميان بافه ها جمع كنم؛ پس آمده، از صبح تا به حال مانده است،:  و به من گفت7

 . خانه توقّف كرده است

  .ي دخترم مگر نمي شنوي؟ به هيچ كشت زار ديگر براي خوشه چيني مرو و از اينجا هم مگذر بلكه با كنيزان من در اينجا باشا:  و بوعزْ به روت گفت8
 و چشمانت به زميني كه مي دروند نگران باشد و در عقب ايشان برو؛ آيا جوانان را حكم نكردم كه تو را لمس كنند؟ و اگر تشنه باشي، نزد ظروف ايشان 9

  .از آنچه جوانان مي كشند، بنوشبرو و 
 براي چه در نظر تو التفات يافتم كه به من توجه نمودي و حال آنكه غريب هستم؟:  پس به روي در افتاده، او را تا به زمين تعظيم كرد و به اوگفت10

 من رسيده است، و چگونه پدر و مادر و زمين والدت از هر آنچه بعد از مردن شوهرت به مادرشوهر خود كردي، اطالع تمام به:  بوعزْ در جواب او گفت11
  .خود را ترك كرده، نزد قومي كه پيشتر ندانسته بودي، آمدي

  . خداوند عمل تو را جزا دهد و از جانب يهوه، خداي اسرائيل، كه در زير بالهايش پناه بردي، اجر كامل به تو برسد12
 .كه مرا تسلي دادي و به كنيز خود سخنان دل آويز گفتي، اگر چه من مثل يكي از كنيزان تو نيستماي آقايم، در نظر تو التفات بيابم زيرا :  گفت13
پس نزد دروندگان نشست و غلة برشته به او دادند و خورد و » .در وقت چاشت اينجا بيا و ازنان بخور و لقمة خود را درشيره فرو بر:  بوعزْ وي را گفت14

  .اشتسير شده، باقي مانده را واگذ
  .بگذاريد كه در ميان بافه ها هم خوشه چيني نمايد و او را زجر منماييد:  و چون براي خوشه چيني برخاست، بوعزْ جوانان خود را امر كرده، گفت15
 . و نيز از دسته ها كشيده، برايش بگذاريد تا برچيند و او را عتاب مكنيد16
  .چه را كه برچيده بود ، كوبيد و به قدر يك ايفة جو بود پس تا شام در آن كشتزار خوشه چيني نموده، آن17
  . پس آن را برداشته، به شهردر آمد، و مادرشوهرش آنچه را كه برچيده بود، ديد، و آنچه بعد از سيرشدنش باقي مانده بود، بيرون آورده، به وي داد18
پس مادر شوهر خود را از . نمودي و كجا كار كردي؟ مبارك باد آنكه بر تو توجه نموده استامروز كجا خوشه چيني :  و مادر شوهرش وي را گفت19

 .نام آن شخص كه امروز نزد او كار كردم، بوعزْ است: كسي كه نزد وي كار كرده بود، خبر داده، گفت
اين : و نعومي وي را گفت.  و مردگان ترك ننموده استاو از جانب خداوند مبارك باد زيرا كه احسان را بر زندگان:  و نعومي به عروس خود گفت20

  .شخص، خويش ما و از ولي هاي ماست
  . و روت موآبيه گفت كه او نيز مرا گفت با جوانان من باش تا همة درو مرا تمام كنند21
  .ديگر نيابند نعومي به عروس خود روت گفت كه اي دخترم خوب است كه با كنيزان او بيرون روي و تو را در كشتزار 22
 . پس با كنيزان بوعزْ براي خوشه چيني مي ماند تا درو جو و درو گندم تمام شد، و با مادر شوهرش سكونت داشت23
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  .اي دختر من، آيا براي تو راحت نجويم تا برايت نيكو باشد « : و مادر شوهرش، نعومي وي را گفت1
  . ما نيست؟ و اينك او امشب در خرمن خود، جو پاك مي كند و اآلن آيا بوعزْ كه با تو كنيزايش بودي خويش2
  . پس خويشتن را غسل كرده، تدهين كن و رخت خود را پوشيده، به خرمن برو، اما خود را به آن مرد نشناسان تا از خوردن و نوشيدن فارغ شود3
  .، و او تو را خواهد گفت كه چه بايد بكني و چون او بخوابد، جاي خوابيدنش را نشان كن و رفته پايهاي او را بگشا و بخواب4
 . هر چه به من گفتي، خواهم كرد:  او وي را گفت5

  . پس به خرمن رفته، موافق هر چه مادرشوهرش او را امر فرموده بود، رفتار نمود6
  .ته آمده، پايهاي او را گشود و خوابيد پس چون بوعزْ خورد و نوشيد و دلش شاد شد و رفته به كنار بافه هاي جو خوابيد، آنگاه او آهسته آهس7
  . و در نصف شب آن مرد مضطرب گرديد و به آن سمت متوجه شد كه اينك زني نزد پايهايش خوابيده است8
 . من كنيز تو، روت هستم؛ پس دامن خود را بر كنيز خويش بگستران زيرا كه تو ولّي هستي: توكيستي؟ اوگفت:  و گفت9

  .زيرا كه در آخر بيشتر احسان نمودي، چونكه در عقب جوانان، چه فقير و چه غني، نرفتي!  از جانب خداوند مبارك باش!اي دختر من:  او گفت10
  .هر آنچه به من گفتي برايت خواهم كرد، زيرا كه تمام شهر قوم من تو را زن نيكو مي دانند!  وحال اي دختر  من، مترس11
  .ن ولّي اي نزديكتر از من هست و اآلن راست است كه من ولي هستم، ليك12
 امشب در اينجا بمان و بامدادان اگر او حق ولّي را براي تو ادا نمايد، خوب ادا نمايد، و اگر نخواهد كه براي تو حق ولّي را ادا نمايد، پس قسم به  حيات 13

 .خداوند كه من آن را براي تو ادا خواهم نمود؛ اآلن تا صبح بخواب
  . زنهار كسي نفهمد كه اين زن به خرمن آمده است :صبح خوابيده، پيش از آنكه همسايه اش را تشخيص دهد برخاست، و بوعزْ گفت پس نزد پايش تا 14
  .پس آن را بگرفت و او شش كيل جو پيموده، بر وي گذارد و به شهر رفت.  و گفت چادري كه بر توست، بياور و بگير15
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  .  پس او را از هر آنچه آن مرد با وي كرده بود خبر داد اي دختر من، بر تو چه گذشت؟: را گفت و چون نزد مادر شوهر خود رسيد، او 16
  .اين شش كيل جو را به من داد زيرا گفت، نزد مادر شوهرت تهيدست مرو:  و گفت17
 .  كار را امروز تمام نكند، آرام نخواهد گرفتاي دخترم آرام بنشين تا بداني كه اين امر چگونه خواهد شد، زيرا كه آن مرد تا اين:  او وي را گفت18

  
4 

و او . به اينجا برگشته، بنشين! اي فالن: و اينك آن ولّي كه بوعز دربارة او سخن گفته بود مي گذشت، و به او گفت.  و بوعزْ به دروازه آمده، آنجا نشست1
  .برگشته، نشست

  .و ايشان نشستند. اينجا بنشينيد  : و ده نفر از مشايخ شهر را برداشته، به ايشان گفت2
  .   نعومي كه از بالد موآب برگشته است، قطعة زميني را كه از برادر ما اَليملَك بود، مي فروشد:  و به آن ولّي گفت3
ن؛ و اگر انفكاك نمي كني پس اگر انفكاك مي كني، بك.  و من مصلحت ديدم كه تو را اطالع داده، بگويم كه آنرا به حضور اين مجلس و مشايخ قوم من بخر4

  .من انفكاك مي كنم: او گفت. كسي نيست كه انفكاك كند، و من بعد از تو هستم مرا خبر بده تا بدانم، زيرا غير از تو
  .برانگيزانيدر روزي كه زمين موآب را از دست نعومي مي خري، از روت مو آبيه، زن متوفي نيز بايد خريد، تانام متوفي را بر ميراثش :  بوعزْ گفت5
 . پس حق انفكاك مرا بر ذمة خود بگير زيرا نمي توانم انفكاك نمايم. نمي توانم براي خود انفكاك كنم، مبادا ميراث خود را فاسد كنم:  آن ولّي گفت6

و اين . ، به همسايه خود مي داد و رسم انفكاك و مبادلت در ايام قديم در اسرائيل به جهت اثبات هر امر اين بود كه شخص كفش خود را بيرون كرده7
  .     اسرائيل قانون شده است

  .و كفش خود را بيرون كرد. آن را براي خود بخر:  پس آن ولّي به بوعزْ گفت8
  .عومي خريدم شما امروز شاهد باشيد كه تمامي مايملك اَليملَك و تمامي مايملك كليون و محلون را از ن : و بوعزْ به مشايخ و به تمامي قوم گفت9
 و هم روت مو آبيه زن محلون را به زني خود خريدم تا نام متوفي را بر ميراثش برانگيزانم، و نام متوفي از ميان برادرانش و از دروازة محله اش منقطع 10

 . نشود؛ شما امروز شاهد باشيد

ين زن را كه به خانة تو در آمده، مثل راحيل وليه گرداند كه خانة اسرائيل را شاهد هستيم و خداوند ا: و تمامي قوم كه نزد دروازه بودند و مشايخ گفتند11
  .بنا كردند؛ و تو در افراته كامياب شو، و در بيت لحم نامور باش

 . و خانة تو مثل خانة فارص باشدكه تامار براي يهودا زاييد، از اوالدي كه خداوند تو را از اين دختر، خواهد بخشيد12
  . روت را گرفت و او زن وي شد  و به او درآمد و خداوند او را حمل داد كه پسري زاييد پس بوعز13ْ
  .متبارك باد خداوند كه تو را امروز بي ولّي نگذاشته  است؛ و نام او در اسرائيل بلند شود:  و زنان نعومي گفتند14
  .كه تو را دوست مي دارد و برايت از هفت پسر بهتر است، او را زاييد و او برايت تازه كنندة جان و پرورنده پيري تو باشد، زيرا كه عروست 15
  . و نعومي پسر را گرفته، در آغوش خود گذاشت و داية او شد16
 . او را نام نهاده، گفتند براي نعومي پسري زاييده شد، و نام او را عوبيد خواندند و او پدر يسي  پدر داود است  و زنان همسايه اش،17
  فارص حصرون را آورد؛ : است پيدايش فارص اين 18
   و حصرون، رام را آورد؛ و رام عميناداب را آورد؛19
   و عميناداب نَحشون را آورد؛ و نَحشون سلمون را آورد؛20
   و سلْمون بوعزْ را آورد؛ بوعز عوبيد را آورد؛ 21
 . و عوبيد يسي را آورد؛ و يسي داود را آورد22
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 كتاب اول سموئيل
 
 
1 

  .و او افرايمي بود.  و مردي بود از رامه تايم صُوفيم از كوهستان افرايم، مسمي به اَلْقاَنه بن يروحام بن اَليهو بن تُو بن صُوف1
 .اسم يكي حنّا و اسم ديگري فَنِنَّه بود فَنِنَّه اوالد داشت ليكن حنّا را اوالد نبود.  و او دو زن داشت2
 و آن مرد هر سال براي عبادت نمودن و قرباني گذرانيدن براي يهوه صبايوت از شهر خود به شيلُوه مي آمد، حفْنِي و فينَحاس دو پسر عيلي، كاهنان 3

  .خداوند در آنجا بودند
  . خود قسمت ها مي داد و چون روزي مي آمد كه اَلْقاَنه قرباني مي گذرانيد، به زن خود فَنِنَّه و همة پسران و دختران 4
  . و اما به حنّا قسمت مضاعف مي داد زيرا كه حنّا را دوست مي داشت، اگر چه خداوند رحم او را بسته بود5
  .  و هئوي وي او را نيز سخت مي رنجانيد به حدي كه وي را خشمناك مي ساخت، چونكه خداوند رحم او را بسته بود6
  .  شد كه چون حنّا به خانة خدا مي آمد، فَنِنَّه همچنين او را مي رنجانيد و او گريه نموده، چيزي نمي خورد و همچنين سال به سال واقع مي 7
 اي حنّا، چرا گرياني و چرا نمي خوري و دلت چرا غمگين است؟ آيا من براي تو از ده پسر بهتر نيستم؟«:  و شوهرش، اَلْقاَنه ، وي را مي گفت8

  .نمودن ايشان در شيلوه، حنّا برخاست و عيليِ كاهن بر كرسي خود نزد ستوني در هيكل خدا نشسته بود و بعد از اكل و شرب 9
  .    و او به تلخي جان نزد خداوند دعا كرد، و زارزار بگريست10
ود را فراموش نكرده، اوالد ذكوري به كنيز اي يهوه صبايوت اگر في الواقع به مصيبت كنيز خود نظر كرده، مرا بياد آوري و كنيزك خ:  و نذركرده، گفت11

 .خود عطا فرمايي، او را تمامي ايام عمرش به خداوند خواهم داد، و اُستُره بر سرش نخواهد آمد
  . و چون دعاي خود را به حضور خداوند طول داد، عيلي دهن او را مالحظه كرد12
  .ك بود و آوازش مسموع نمي شد، و عيلي گمان برد كه مست است و حنّا در دل خود سخن مي گفت، و لبهايش فقط، متحر13
  »   .تا به كي مست مي شوي؟ شرابت را از خود دور كن:  پس عيلي وي را گفت14
  .ني آقايم، بلكه زن شكسته روح هستم، و شراب و مسكرات   ننوشيده ام، بلكه جان خود را به حضور خداوند ريخته ام:  و حنّا در جواب گفت15
  . كنيز خود را از دختران بليعال مشمار، زيرا كه از كثرت غم و رنجيدگي خود تا بحال مي گفتم16
  .به سالمتي برو و خداي اسرائيل مسألتي را كه از او طلب نمودي، تو را عطا فرمايد:  عيلي در جواب گفت17
 .مي خورد و ديگر ترشرو نبودپس آن زن راه خود را پيش گرفت و . كنيزت در نظرت التفات يابد:  گفت18
 .، به حضور خداوند عبادت كردند و برگشته، به خانة خويش به رامه آمدند  و ايشان بامدادان برخاسته19

  . و اَلْقاَنه زن خود حنّا را بشناخت و خداوند او را به ياد آورد
 .او را از خداوند سؤال نمودم: نهاد، زيرا گفت و بعد از مرور ايام حنّا حامله شده، پسري زاييد و او را سموئيل نام 20
  .  و شوهرش اَلْقاَنه با تمامي اهل خانه اش رفت تا قرباني ساليانه و نذر خود را نزد خداوند بگذراند21
ور خداوند حاضر شده، آنجا  و حنّا نرفت زيرا كه به شوهر خود گفته بود تا پسر از شير باز داشته نشود، نمي آيم، آنگاه او را خواهم آورد و به حض22

  .دائماً خواهد ماند
پس آن زن ماند و . آنچه در نظرت پسند آيد، بكن، تا وقت باز داشتنش از شير بمان؛ ليكن خداوند كالم خود را استوار نمايد:  شوهرش اَلْقاَنه وي را گفت23

 .تا وقت باز داشتن پسر خود از شير، او را شير مي داد
شير باز داشته بود، وي را با سه گاو و يك ايفة آرد و يك مشك شراب با خود آورده، به خانة خداوند در شيلوه رسانيد و آن پسر  و چون او را از 24

  .كوچك بود
  . و گاو را ذبح نمودند، و پسر را نزد عيلي آوردند25
  .ر اينجا نزد تو ايستاده، از خداوند مسألت نمودممن آن زن هستم كه د! جانت زنده باد اي آقايم! عرض مي كنم اي آقايم:  و حنّا گفت26
  . براي اين پسر مسألت نمودم و خداوند مسألت مرا كه از او طلب نموده بودم، به من عطا فرموده است27
 . نمودندپس در آنجا خداوند را عبادت» . و من نيز او را براي خداوند وقف نمودم؛ تمام ايامي كه زنده باشد وقف خداوند خواهد بود28
  
2 

و شاخ من در خداوند برافراشته شده، و دهانم بر دشمنانم وسيع گرديده است، زيرا كه در   دل من در خداوند وجد مي نمايد، : و حنّا دعا نموده، گفت1
 .نجات تو شادمان هستم

     .       مثل يهوه قدوسي نيست، زيرا غير از تو كسي نيست ، و مثل خداي ما صخره اي نيست2
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 . سخنان تكبر آميز ديگر مگوييد، و غرور از دهان شما صادر نشود، زيرا يهوه خداي عالّم است و به او اعمال، سنجيده مي شود3
 . كمان جباران را شكسته است، و آناني كه مي لغزيدند، كمر آنها به قوت بسته شد4
 گرسنه بودند، استراحت يافتند؛ بلكه زن نازا هفت فرزند زاييده است، و آنكه اوالد  سير شدگان، خويشتن را براي نان اجير ساختند و كساني كه5

 .بسيارداشت، زبون گرديده
 . خداوند مي ميراند و زنده مي كند ؛ به قبر فرود مي آورد و برمي خيزاند6
 . خداوند فقير مي سازد و غني مي گرداند؛ پست مي كند و بلند مي سازد7
رمي افرازد و مسكين را از مزبله برمي دارد تا ايشان را با اميران بنشاند و ايشان را وارث كرسي جالل گرداند، زيرا كه ستونهاي زمين  فقير را از خاك ب8

 .از آن خداوند است و ربع مسكون را بر آنها استوار نموده است
 . زيراكه انسان به قوت خود غالب نخواهد آمد پايهاي مقدسين خود را محفوظ مي دارد، اما شريران در ظلمت خاموش خواهند شد،9
خداوند، اقصاي زمين را داوري خواهد نمود، و به  .او بر ايشان از آسمان صاعقه خواهد فرستاد.  آناني كه با خداوند مخاصمه كنند، شكسته خواهند شد10

 .پادشاه خود قوت خواهد بخشيد و شاخ مسيح خود را بلند خواهد گردانيد
 .اَنه به خانة خود به رامه رفت و آن پسر به حضور عيليِ كاهن، خداوند را خدمت  مي نمود پس اَلْق11
  . و پسران عيلي از بني بليعال بودند و خداوند را نشناختند12
 دندانه در دست خود مي  و عادت كاهنان با قوم اين بود كه چون كسي قرباني مي گذرانيد، هنگامي كه گوشت پخته مي شد، خادم كاهن با چنگال سه13

  آمد
و همچنين با تمامي اسرائيل كه در آنجا .  و آن را به تاوه يا مرجل يا ديگ يا پاتيل فرو برده، هر چه چنگال برمي آورد، كاهن آن را براي خود مي گرفت14

  .به شيلوه  مي آمدند، رفتار مي نمودند
گوشت به جهت كباب براي كاهن بده، زيرا گوشت پخته از تو  «: ي كه قرباني مي گذرانيد، مي گفت و نيز قبل از سوزانيدن پيه، خادم كاهن آمده، به كس15

  .نمي گيرد، بلكه خام
  .ني، بلكه اآلن بده، واال به زور مي گيرم: او مي گفت. پيه را اول بسوزانند و بعد هرچه دلت مي خواهد براي خود بگير:  و آن مرد به وي مي گفت16
 . جوانان به حضور خداوند بسيار عظيم بود، زيرا كه مردمان هداياي خداوند را مكروه مي داشتند پس گناه آن17
  . و اما سموئيل به حضور خداوند خدمت مي كرد، و او پسر كوچك بود و بر كمرش ايفوه كتان بسته بود18
، هنگامي كه با شوهر خود برمي آمد تا قرباني ساليانه را  و مادرش براي وي جبة كوچك مي ساخت، و آن را سال به سال همراه خود مي آورد19

  .بگذرانند
 .پس به مكان خود رفتند. خداوند تو را از اين زن به عوض عاريتي كه به خداوند داده اي، اوالد بدهد:  و عيلي اَلْقاَنه و زنش را بركت داده، گفت20
 .و دو دختر زاييد، و آن پسر، سموئيل به حضور خداوند نمو مي كرد و خداوند از حنّا تفقد نمود و او حامله شده، سه پسر 21
 و عيلي بسيار سالخورده شده بود، و هرچه پسرانش با تمامي اسرائيل عمل مي نمودند، مي شنيد، و اينكه چگونه با زناني كه نزد در خيمة اجتماع 22

  .خدمت مي كردند، مي خوابيدند
  .    ا مي كنيد زيراكه اعمال بد شما را از تمامي اين قوم مي شنومچرا چنين كاره:  پس به ايشان گفت23
  .شما باعث عصيان قوم خداوند مي باشيد.  چنين مكنيد اي پسرانم، زيرا خبري كه مي شنوم خوب نيست24
راي وي شفاعت نمايد؟ اما ايشان  اگر شخصي بر شخصي گناه ورزد، خدا او را داوري خواهد كرد؛ اما اگر شخصي بر خداوند گناه ورزد، كيست كه ب25

 .سخن پدر خود را نشنيدند، زيرا خداوند خواست كه ايشان را هالك سازد
 . و آن پسر، سموئيل، نمو مي يافت و هم    نزد خداوند و هم نزد مردمان پسنديده مي شد26
اندان پدرت هنگامي كه ايشان در مصر در خانة فرعون بودند، ظاهر آيا خود را بر خ: خداوند چنين مي گويد«:  و مرد خدايي نزد عيلي آمده، به وي گفت27

  نساختم؟
 و آيا او را از جميع اسباط اسرائيل برنگزيدم تا كاهن من بوده، نزد مذبح من بيايد و بخور بسوزاند و به حضور من ايفود بپوشد؛ و آيا جميع هداياي 28

  آتشين بني اسرائيل را به خاندان پدرت نبخشيدم؟ 
 پس چرا قرباني ها و هداياي مرا كه در مسكن خود امر فرمودم، پايمال مي كنيد و پسران خود را زياده از من محترم مي داري، تا خويشتن را از 29

  نيكوترين جميع هداياي قوم من، اسرائيل فربه سازي؟     
: ليكن اآلن خداوند مي گويد. دان پدرت به حضور من تا به ابد سلوك خواهند نمودالبته گفتم كه خاندان تو و خان:  بنابراين يهوه، خداي اسرائيل مي گويد30

  .زيرا آناني را كه مرا تكريم نمايند، تكريم خواهم نمود و كساني كه مرا حقير بشمارند، خوار خواهند شد! حاشا از من

216



  .نمود كه مردي پير در خانة تو يافت نشود اينك ايامي مي آيد كه بازوي  تو را و بازوي خاندان پدر تو را قطع خواهم 31
  . و تنگي مسكن مرا خواهي ديد، در هر احساني كه به اسرائيل خواهد شد، و مردي پير در خانة تو ابداً نخواهد بود32
33ت خانة تو در جواني خواهند  و شخصي را از كسان تو كه از مذبح خود قطع نمي نمايم، براي كاهيدن چشم تو و رنجانيدن دلت خواهد بود، و جميع ذري

  .مرد
  . و اين براي تو عالمت باشد كه بر دو پسرت حفْني و فينَحاس واقع مي شود كه هر دو ايشان در يك روز خواهند مرد34
د، و به حضور مسيح  و كاهن اميني به جهت خود برپا خواهم داشت كه موافق دل و جان من رفتار خواهد نمود، و براي او خانة مستحكمي بنا خواهم كر35

  . من پيوسته سلوك خواهد نمود
تمنّا اينكه مرا به :  و واقع خواهد شد كه هركه در خانة تو باقي ماند، آمده، نزد او به جهت پاره اي نقره و قرص ناني تعظيم خواهد نمود و خواهد گفت36

 .يكي از وظايف كهانت بگذار تا لقمه اي نان بخورم
  
3 

  .، به حضور عيلي، خداوند راخدمت مي نمود، و در آن روزها كالم خداوند نادر بود و رؤيا مكشوف نمي شد و آن پسر، سموئيل1
   و در آن زمان واقع شد كه چون عيلي در جايش خوابيده بود و چشمانش آغاز تار شدن نموده، نمي توانست ديد،2
  ه تابوت خدا بود، مي خوابيد، و چراغ خدا هنوز خاموش نشده، و سموئيل در هيكل خداوند، جايي ك3
 .لبيك:  خداوند سموئيل را خواند و او گفت4
 .و او برگشته خوابيد. نخواندم؛ برگشته، بخواب: او گفت. اينك حاضرم زيرا مرا خواندي:  پس نزد عيلي شتافته، گفت5
اي پسرم تو را نخواندم؛ : او گفت. حاضرم زيرا مرا خواندياينك : و سموئيل برخاسته، نزد عيلي آمده، گفت! اي سموئيل:  و خداوند با ديگر خواند6

 .برگشته، بخواب
  . و سموئيل، خداوند را هنوز نمي شناخت و كالم خداوند تا حال بر او منكشف نشده بود7
عيلي فهميد كه يهوه، پسر را خوانده آنگاه . اينك حاضرم زيرا مرا خواندي:  و خداوند باز سموئيل را بار سوم خواند و او برخاسته، نزد عيلي آمده، گفت8

  .است
 .پس سموئيل رفته، در جاي خود خوابيد. برو و بخواب و اگر تو را بخوانَد، بگو اي خداوند بفرما زيرا كه بندة تو مي شنود:  و عيلي به سموئيل گفت9
  .بفرما زيرا كه بندة تو مي شنود: موئيل گفتس» !اي سموئيل! اي سموئيل«:  و خداوند آمده، بايستاد و مثل دفعه هاي پيش خواند10
  .اينك من كاري در اسرائيل مي كنم كه گوشهاي هر كه بشنود، صدا خواهد داد:  و خداوند به سموئيل گفت11
  . در آن روز هرچه دربارة خانة عيلي گفتم بر او اجرا خواهم داشت، و شروع نموده، به انجام خواهم رسانيد12
ادم كه من بر خانة او تا به ابد داوري خواهم نمود به سبب گناهي كه مي داند،  چونكه پسرانش بر خود لعنت آوردند و او ايشان را منع  زيرا به او خبرد13

  .ننمود
 ». بنابراين براي خاندان عيلي قسم خوردم كه گناه خاندان عيلي به قرباني و هديه، تا به ابد كفاره نخواهد شد14
  .وابيد و درهاي خانة خداوند را باز كرد، و سموئيل ترسيد كه عيلي را از رؤيا اطالع دهد و سموئيل تا صبح خ15
  لبيك: او گفت! اي پسرم سموئيل :  اما عيلي سموئيل را خوانده، گفت16
  .ارياگر از هرآنچه به تو گفته است چيزي از من مخفي د. چه سخني است كه به تو گفته است؟ آن را از من مخفي مدار:  گفت17
 .آنچه در نظر او پسند آيد بكند. و او گفت خداوند است.  پس سموئيل همه چيز را براي او بيان كرد و چيزي از آن مخفي نداشت18
  . و سموئيل بزرگ مي شد و خداوند با وي مي بود و نمي گذاشت كه يكي از سخنانش بر زمين بيفتد19
  .ه سموئيل برقرار شده است تا نبي خداوند باشد و تمامي اسرائيل از دان تا بئرشبع دانستند ك20
 . و خداوند بار ديگر در شيلوه ظاهر شد، زيرا كه خداوند در شيلوه خود را بر سموئيل به كالم خداوند ظاهر ساخت21
  
4 

  .ر اردو زدند، و فلسطينيان در اَفيق فرود آمدندو اسرائيل به مقابلة فلسطينيان در جنگ بيرون آمده، نزد اَبن عزَ.  و كالم سموئيل به تمامي اسرائيل رسيد1
 و فلسطينيان در مقابل اسرائيل صف آرايي كردند، و چون جنگ در پيوستند، اسرائيل از حضور فلسطينيان شكست خوردند، و در معركه به قدر 2

  . چهارهزار نفر را در ميدان كشتند
 چرا امروز خداوند ما را از حضور فلسطينيان شكست داد؟ پس تابوت عهد خداوند را از شيلوه : و چون قوم به لشكرگاه رسيدند، مشايخ اسرائيل گفتند3

  .نزد خود بياوريم تا در ميان ما آمده، ما را از دست دشمنان ما نجات دهد
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پسر عيلي حفْني و فينَحاس در آنجا با  و قوم به شيلوه فرستاده، تابوت عهد يهوه صبايوت را كه در ميان كروبيان ساكن است از آنجا آوردند، و دو 4
 .تابوت عهد خدا بودند

  .  و چون تابوت عهد خداوند به لشكرگاه داخل شد، جميع اسرائيل صداي بلند زدند به حدي كه زمين متزلزل شد5
  . كه تابوت خداوند به اردو آمده استاين آواز صداي بلند در اردوي عبرانيان چيست؟ پس فهميدند:  و چون فلسطينيان آواز صدا را شنيدند، گفتند6
 ! واي بر ما، زيرا قبل از اين چنين چيزي واقع نشده است: خدا به اردو آمده است و گفتند:  و فلسطينيان ترسيدند زيرا گفتند7

  .مة باليا مبتال ساختند واي بر ما، كيست كه ما را از دست اين خدايان زورآور رهايي دهد؟ همين خدايانند كه مصريان را در بيابان به ه8
 .پس مردان شويد و جنگ  كنيد.  اي فلسطينيان خويشتن را تقويت داده، مردان باشيد مباد عبرانيان را بندگي كنيد، چنانكه ايشان شما را بندگي نمودند9
يمي شد، و از اسرائيل سي هزار پياده كشته  پس فلسطينيان جنگ كردند و اسرائيل شكست خورده، هريك به خيمة خود فرار   كردند و كشتار بسيار عظ10

  . شدند
 . و تابوت خدا گرفته شد، و دو پسر عيلي حفْني و فينَحاس  كشته شدند11
  . و مردي بنياميني از لشكر دويده، در همان روز با جامة دريده و خاك بر سر ريخته، به شيلوه آمد12
و چون آن مرد به شهر داخل .  خود مراقب نشسته، زيرا كه دلش دربارة تابوت خدا مضطرب مي بود و چون وارد شد، اينك عيلي به كنار راه بر كرسي13ِ

  .شده، خبر داد، تمامي شهر نعره زدند
  .اين آواز هنگامه چيست؟ پس آن مرد شتافته، عيلي را خبر داد:  و چون عيلي آواز نعره را شنيد، گفت14
 .ر شده، نمي توانست ديد و عيلي نود و هشت ساله بود و چشمانش تا15
  اي پسرم كار چگونه گذشت؟: گفت. منم كه از لشكر آمده، و من امروز از لشكرفرار كرده ام:  پس آن مرد به عيلي گفت16
فينَحاس اسرائيل از حضور فلسطينيان فرار كردند، و شكست عظيمي هم در قوم واقع شد، و نيز دو پسرت حفْني و :  و آن خبر آورنده در جواب گفت17

  .مردند و تابوت عهد خدا گرفته شد
 و چون از تابوت خدا خبر داد، عيلي از كرسي خود به  پهلوي دروازه به پشت افتاده، گردنش بشكست و بمرد، زيرا كه مردي پير و سنگين بود و چهل 18

  .سال بر اسرائيل داوري كرده بود
ن بود، چون خبر گرفتن تابوت خدا و مرگ پدرشوهرش و شوهرش را شنيد، خم شده، زاييد زيرا  و عروس او، زن فينَحاس كه حامله و نزديك به زاييد19

  .كه درد زه او را بگرفت
  .اما او جواب نداد و اعتنا ننمود. مترس زيرا كه پسر زاييدي:  و در وقت مردنش زناني كه نزد وي ايستاده بودند، گفتند20
  . الل از اسرائيل زايل شد چونكه تابوت خدا گرفته شده بود و به سبب پدر شوهرش و شوهرشج:  و پسر را ايخابود نام نهاده، گفت21
 .جالل از اسرائيل زايل شد زيرا كه تابوت خدا گرفته شده است:  پس گفت22
  
5 

  . و فلسطينيان تابوت خدا را گرفته، آن را از اَبن عزَر به اَشْدود آوردند1
  .گرفته، آن را به خانة داجون درآورده، نزديك داجون گذاشتند و فلسطينيان تابوت خدا را 2
  .و داجون را برداشته، باز در جايش برپا داشتند.  و بامدادان چون اَشْدوديان برخاستند، اينك راجون به حضور تابوت خداوند رو به زمين افتاده بود3
وت خداوند رو به زمين افتاده، و سر داجون و دو دستش بر آستانه قطع شده، و  و در فرداي آن روز چون صبح برخاستند، اينك داجون به حضور تاب4

  .تنِ داجون فقط از او باقي مانده بود
 . از اين جهت كاهنان داجون و هركه داخل خانة داجون مي شود، تا امروز بر آستانة داجون در اَشْدود پا نمي گذارد5
  . ايشان را تباه ساخت و ايشان را، هم اَشْدود و هم نواحي آن را به خراجها مبتال ساخت و دست خداوند بر اهل اَشْدود سنگين شده،6
  .تابوت خداي اسرائيل با ما نخواهد ماند، زيرا كه دست او بر ما و بر خداي ما، داجون سنگين است:  و چون مردان اَشْدود ديدند كه چنين است گفتند7
با تابوت خداي اسرائيل به جتّ منتقل : با تابوت خداي اسرائيل چه كنيم؟ گفتند:  را نزد خود جمع كرده، گفتند پس فرستاده، جميع سروران فلسطينيان8

  . پس تابوت خداي اسرائيل را به آنجا بردند. شود
 و بزرگ مبتال ساخته،  و واقع شد بعد از نقل كردن آن كه دست خداوند بر آن شهر به اضطراب بسيار عظيمي دراز شده، مردمان شهر را از خرد9

  .خُراجها بر ايشان منْتَفَخْ شد
تابوت خداي اسرائيل را نزد ما آوردند تا ما را و قوم ما را «:  پس تابوت خدا به عقْرون بردند و به مجرد ورود تابوت خدا به عفْرون فرياد كرده، گفتند10

  .بكشند
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تابوت خداي اسرائيل را روانه كنيد تا به جاي خود برگردد و ما را و قوم ما را نكشد، زيرا : ، گفتند پس فرستاده، جميع سروران فلسطينيان را جمع كرده11
  .كه در تمام شهر هنگامة مهلك بود، و دست خدا در آنجا بسيار سنگين شده بود

 .و فرياد شهر تا به آسمان باال رفت.  و آناني كه نمردند، به خُراجها مبتال شدند12
  
6 

  .  خداوند در واليت فلسطينيان هفت ماه ماند و تابوت1
  .با تابوت خداوند چه كنيم؟ ما را اعالم نماييد كه آن را به جايش با چه چيز بفرستيم:  و فلسطينيان، كاهنان و فالگيران خود را خوانده، گفتند2
آنگاه شفا خواهيد يافت، و بر شما معلوم . م البته براي او بفرستيداگر تابوت خداي اسرائيل را بفرستيد، آن را خالي مفرستيد، بلكه قرباني جر: گفتند 3

  .خواهد شد كه از چه سبب دست او از شما برداشته نشده است
 چه قرباني جرم براي او بفرستيم؟:  ايشان گفتند4

  .يع سرداران شما بال يكي است زيرا كه بر جميع شما و بر جم برحسب شمارة سروران فلسطينيان، پنج خراج طال و پنج موش طال،: گفتند
 پس تماثيل خُراجهاي خود و تماثيل موشهاي خود را كه زمين را خراب مي كنند بسازيد، و خداي اسرائيل را جالل دهيد كه شايد دست خود را از شما و 5

  .از خدايان شما و از زمين شما بردارد
د را سخت ساختند؟ آيا بعد از آنكه در ميان ايشان كارهاي عجيب كرده بود، ايشان را  و چرا دل خود را سخت سازيد، چنانكه مصريان و فرعون دل خو6

  رها نكردند كه رفتند؟
 پس اآلن ارابة تازه بسازيد و دو گاو شيرده را كه يوغ بر گردن ايشان نهاده نشده باشد بگيريد، و دو گاو را به ارابه ببنديد و گوساله هاي آنها را از 7

  .نه برگردانيدعقب آنها به خا
 و تابوت خداوند را گرفته، آن را بر ارابه بنهيد و اسباب طال را كه به جهت قرباني جرم براي او مي فرستيد، در صندوقچه اي به پهلوي آن بگذاريد، وآن 8

  .را رها كنيد تا برود
 عظيم را بر ما وارد گردانيده است؛ واگرنه، پس خواهيد دانست كه  و نظر كنيد اگر به راه سرحد خود به سوي بيت شَمس برود، بدانيد اوست كه اين بالي9

 ».دست او ما را لمس نكرده است، بلكه آنچه بر ما واقع شده است، اتفاقي است
  .  پس آن مردمان چنين كردند و دو گاو شيرده را گرفته، آنها را به ارابه بستند، و گوساله هاي آن را در خانه نگاه داشتند10
  .بوت خداوند و صندوقچه را با موشهاي طال و تماثيل خُراجهاي خود بر ارابه گذاشتند و تا11
 بانگ مي زدند و به سوي چپ يا راست ميل نمي نمودند؛ و سروران   و گاوان راه خود را راست گرفته، به راه بيت شمس روانه شدند و به شاهراه رفته،12

 .فلسطينيان در عقب آنها تا حد بيت شمس رفتند
  . و اهل بيت شَمس در دره، گندم را درو مي كردند؛ و چشمان خود را بلند كرده، تابوت را ديدند و از ديدنش خوشحال شدند13
پس چوب ارابه را شكسته، گاوان را براي قرباني .  و ارابه به مزرعة يضهوشَع بيت شمسي درآمده، در آنجا بايستاد و سنگ بزرگي در آنجا بود14

  .ه جهت خداوند گذارانيدندسوختني ب
 و الويان تابوت خداوند و صندوقچه اي را كه با آن بود و اسباب طال داشت، پايين آورده، آنها را بر آن سنگ بزرگ نهادند و مردان بيت شمس در 15

  .همان روز براي خداوند قرباني هاي سوختني گذرانيدند و ذبايح ذبح نمودند
 .ان اين را ديدند، در همان روز به عقْرون برگشتند و چون آن پنج سرور فلسطيني16
براي اَشْدود يك، و براي غَزَّه يك، و براي اَشْقَلون يك، و براي :  و اين است خُراجهاي طاليي كه فلسطينيان به جهت قرباني جرم نزد خداوند فرستادند17

  .جتّ يك، و براي عفْرون يك
شهرهاي فلسطينيان كه از امالك آن پنج سرور بود، چه از شهرهاي حصار دار و چه از دهات بيرون تا آن سنگ  و موشهاي طال برحسب شمارة جميع 18

 .بزرگي كه تابوت خداوند را بر آن گذاشتند كه تا امروز در مزرعة يهوشَع بيت شمسي باقي است
زار و هفتاد نفر از قوم را زد و قوم ماتم گرفتند، چونكه خداوند خلق را به  و مردمان بيت شمس را زد، زيرا كه به تابوت خداوند نگريستند؛ پس پنجاه ه19

  .بالي عظيم مبتال ساخته بود
  كيست كه به حضور اين خداي قدوس يعني يهوه مي تواند بايستد و از ما نزد كه خواهد رفت؟«:  و مردمان بيت شمس گفتند20
 .فلسطينيان تابوت خداوند را پس فرستاده اند؛ بياييد و آن را نزد خود ببريد: ، گفتند پس رسوالن نزد ساكنان قريه يعاريم فرستاده21
  
7 
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 و مردمان قريه يعاريم آمده، تابوت خداوند را آوردند، و آن را به خانة ابيناداب در جِبعه داخل كرده، پسرش اَلعازار را تقديس نمودند تا تابوت خداوند را 1
 .نگاهباني كند

 .و بعد از آن خاندان اسرائيل براي پيروي خداوند جمع شدند. وزي كه تابوت در قريه يعاريم ساكن شد، وقت طول كشيد تا بيست سال گذشت و از ر2
خود اگر به تمامي دل به سوي خداوند بازگشت نماييد، و خدايان غير و عشْتاروت را از ميان «:  و سموئيل تمامي خاندان اسرائيل را خطاب كرده، گفت3

  .دور كنيد، و دلهاي خود را براي خداوند حاضر ساخته، او را تنها عبادت نماييد، پس او شما را از دست فلسطينيان خواهد رهانيد
 . آنگاه بني اسرائيل بعليم و عشْتاروت را دور كرده، خداوند را تنها عبادت نمودند4
  . تا دربارة شما نزد خداوند دعا نمايمتمامي اسرائيل را در مصْفَه جمع كنيد:  و سموئيل گفت5
و سموئيل .  و آن روز را روزه داشته، در آنجا گفتند كه بر خداوند گناه كرده ايم  و در مصْفَه جمع شدند و آب كشيده، آن را به حضور خداوند ريختند،6

 .بني اسرائيل را در مصْفَه داوري نمود
 از  در مصْفَه جمع شده اند، سروران فلسطينيان بر اسرائيل برآمدند، و بني اسرائيل چون اين را شنيديد، و چون فلسطينيان شنيدند كه بني اسرائيل 7

  .فلسطينيان ترسيدند
  .از تضرع نمودن براي ما نزد يهوه خداي ما ساكت مباش تا ما را از دست فلسطينيان برهاند:  و بني اسرائيل به سموئيل گفتند8
اره گرفته، آن را به جهت قرباني سوختني تمام براي خداوند گذرانيد، و سموئيل دربارة اسرائيل نزد خداوند تضرع نموده، خداوند  و سموئيل برة شيرخو9

  .او را اجابت نمود
بر فلسطينيان رعد و در آن روز خداوند به صداي عظيم .  و چون سموئيل قرباني سوختني را مي گذرانيد، فلسطينيان براي مقاتلة اسرائيل نزديك آمدند10

  . كرده، ايشان را منهدم ساخت، و از حضور اسرائيل شكست يافتند
 . و مردان اسرائيل از مصْفَه بيرون آمدند و فلسطينيان را تعاقب نموده، ايشان را تا زير بيت كار شكست دادند11
12نبرپا داشت و آن را اَب نصْفَه و سزَر ناميده، گفت و سموئيل سنگي گرفته، آن را ميان متا بحال خداوند ما را اعانت نموده است«:  ع.  
  .  پس فلسطينيان مغلوب شدند، و ديگر به حدود اسرائيل داخل نشدند، و دست خداوند در تمامي روزهاي سموئيل بر فلسطينيان سخت بود13
سرائيل پس دادند، و اسرائيل حدود آنها را از دست فلسطينيان رهانيدند، و در  و شهرهايي كه فلسطينيان از اسرائيل گرفته بودند، از عقْرون تا جتّ، به ا14

 .ميان اسرائيل و اَموريان صلح شد
  . و سموئيل در تمام روزهاي عمر خود بر اسرائيل داوري مي نمود15
  .ل داوري مي نمود و هر سال رفته، به بيت ئيل و جِلْجال و مصْفَه گردش مي كرد، و در تمامي اين جاها بر اسرائي16
 . و به رامه بر مي گشت زيرا خانه اش در آنجا بود و در آنجا بر اسرائيل داوري مي نمود، و مذبحي در آنجا براي خداوند بنا كرد17
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  . و واقع شد كه چون سموئيل پير شد، پسران خود را بر اسرائيل داوران ساخت1
  .مينش آبيه ؛ و در بئر شَبع داور بودند و نام پسر نخست زاده اش يوئيل بود و نام دو2
 . اما پسرانش به راه او رفتار نمي نمودند بلكه در پي سود رفته، رشوه مي گرفتند و داوري را منحرف مي ساختند3
  . پس جميع مشايخ جمع شده، نزد سموئيل به رامه آمدند4
  .پس اآلن براي ما پادشاهي نصب نما تا مثل ساير امت ها بر ما حكومت نمايد. مي نماينداينك تو پير شده اي و پسرانت به داه تو رفتار ن:  و او را گفتند5
  .و سموئيل نزد خدا وند دعا كرد. ما را پادشاهي بده تا بر ما حكومت نمايد«:  و اين امر در نظر سموئيل ناپسند آمد، چونكه گفتند6
  . گفتند بشنو، زيرا كه تو را ترك نكردند بلكه مرا ترك كردند تا بر ايشان پادشاهي ننمايمآواز قوم را در هر چه به تو:  و خداوند به سموئيل گفت7
 بر حسب همة اعمالي كه از روزي كه ايشان را از مصر بيرون آوردم، بجاآوردند، و مرا ترك نموده، خدايان غير را عبادت نمودند، پس با تو نيز همچنين 8

  .رفتار مي نمايند
 ».ايشان را بشنو لكن بر ايشان به تأكيد شهادت بده، و ايشان را از رسم پادشاهي كه بر ايشان حكومت خواهد نمود، مطلع ساز پس اآلن آواز 9
  . و سموئيل تمامي سخنان خداوند را به قوم كه از او پادشاه خواسته بودند، بيان كرد10
ران شما را گرفته، ايشان را بر ارابه ها و سواران خود خواهد گماشت و پيش ارابه رسم پادشاهي كه بر شما حكم خواهد نمود اين است كه پس :  و گفت11

  .هايش خواهند دويد
 ايشان را سرداران پنجاهه براي خود خواهد ساخت، و بعضي را براي شيار كردن زمينش و درويدن محصولش و ساختن آالت جنگيش و اسباب 12

  .ارابهايش تعيين خواهد نمود
  . براي عطر كشي و طباخي و خبازي خواهد گرفت دختران شما13
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  . و بهترين مزرعه ها و تاكستانها و باغات زيتون شما راگرفته، به خادمان خود خواهد داد14
  . و عشر زراعات و تاكستانهاي شما را گرفته، به خواجه سرايان و خادمان خود خواهد داد15
  .و االغهاي شما را گرفته، براي كار خود خواهد گماشت و غالمان و كنيزان و نيكوترين جوانان شما را 16
  . و عشر گله هاي شما را خواهد گرفت و شما غالم او خواهيد بود17
 . و در آن روز از دست پادشاه خود كه براي خويشتن برگزيده ايد فرياد خواهيد كرد و خداوند در آن روز شما را اجابت نخواهد نمود18
  .ني بلكه مي بايد بر ما پادشاهي باشد:  سموئيل ابا نمودند و گفتند اما قوم از شنيدن قول19
  . تا ما نيز مثل ساير امتها باشيم و پادشاه  ما بر ما داوري كند، و پيش روي ما بيرون رفته، در جنگهاي ما براي ما بجنگد20
. آواز ايشان را بشنو و پادشاهي بر ايشان نصب نما: ند به سموئيل گفتو خداو.  و سموئيل تمامي سخنان قوم را شنيده، آنها را به سمع خداوند رسانيد21

 .شما هر كس به شهر خود برويد : پس سموئيل به مردمان اسرائيل گفت
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  . و مردي بود از بنيامين كه اسمش قَيس بن اَبيئل بن صرور بن بكٌورت بن افيح بود؛ و او پسر مرد بنياميني و مردي زور آور مقتدر بود1
 .بود  و او را پسري شاؤل نام، جواني خوش اندام بود كه در ميان بني اسرائيل كسي او او خوش اندام تر نبود كه از كتفش تا باال از تمامي قوم بلندتر2
  . را جستجو نمااآلن يكي از جوانان خود راگرفته، برخيز و رفته، االغها: پس قيس به پسر خود شاؤل گفت.  و االغهاي قَيس پدر شاؤل گُم شد3
و از زمين شَعليم گذشتند و نبود و از زمين بنيامين گذشته و نبود و از .  پس از كوهستان افرايم گذشته، و از زمين شَليشَه عبور نموده، آنها را نيافتند4

 .زمين بنيامين گذشته، آنها را نيافتند
  .بيا بر گرديم، مبادا پدرم از فكر االغها گذشته، به فكر ما افتد:  و چون به زمين صُوف رسيدند، شاؤل خادمي كه همراهش بود، گفت5
اآلن آنجا برويم؛ شايد از راهي . اينك مرد خدايي در اين شهر است و او مردي مكرم است و هر چه مي گويد البته واقع مي شود:  او در جواب وي گفت6

  .كه بايد برويم ما را اطالع بدهد
پس .  چه چيز براي آن مرد ببريم؟ زيرا نان از ظروف ما تمام شده، و هديه اي نيست كه به آن مرد خدا بدهيم نك اگر برويم،اي«:  شاؤل به خادمش گفت7

  چه چيز داريم؟
  .آن را به مرد خدا مي دهم تا راه ما را به ما نشان دهد.  و آن مرد خادم باز در جواب شاؤل گفت كه اينك در دستم ربع مثقال نقره است8
زيرا نبيِ امروز را سابق رائي . بياييد تا نزد رائي برويم«: ر زمان سابق چون كسي در اسرائيل براي درخواست كردن از خدا مي رفت، چنين مي گفت د9

  .گفتند
 .پس به شهري كه مرد خدا در آن بود، رفتند. بيا برويم. سخن تو نيكوست:  و شاؤل به خادم خود گفت10
  آيا رائي در اينجاست؟: شهر باال مي رفتند، دختران جند يافتند كه براي آب كشيدن بيرون  مي آمدند و به ايشان گفتند و چون ايشان به فراز 11
  .حال بشتابيد زيرا امروز به شهر آمده است چونكه امروز قوم را در مكان بلند قرباني هست. بلي اينك پيش روي شماست:  در جواب ايشان گفتند12
شما به شهر، قبل از آنكه به مكان بلند براي خوردن بياييد، به او خواهيد برخورد زيرا كه تا او نيايد قوم غذا نخواهند خورد چونكه او  به مجرد ورود 13

  .پس اينك برويد زيرا كه اآلن او را خواهيد يافت. مي بايد اول قرباني را بركت دهد و بعد از آن دعوت شدگان بخورند
 .ون داخل شهر مي شدند، اينك سموئيل به مقابل ايشان بيرون آمد با به مكان بلند برود پس به شهر رفتند و چ14
  :  و يك روز قبل از آمدن شاؤل، خداوند بر سموئيل كشف نموده، گفت15
وم مرا از دست فلسطينيان  فردا مثل اين وقت شخصي را از زمين بنيامين نزد تو مي فرستم؛ او را مسح نما تا  بر قوم من اسرائيل رئيس باشد، و ق16

  .زيرا كه بر قوم خود نظر كردم چونكه تضرع ايشان نزد من رسيد. رهايي دهد
 ».اينك اين است شخصي كه دربارة اش به تو گفتم كه بر قوم من حكومت خواهد نمود«:  و چون سموئيل شاؤل را ديد، خداوند او را گفت17
  مرا بگو كه خانة رائي كجاست؟: آمده، گفت و شاؤل در ميان دروازه به سموئيل نزديك 18
پيش من به مكان بلند برو زيرا كه شما امروز با من خواهيد خورد، و بامدادان تو را رها كرده، هرچه در . من رائي هستم:  سموئيل در جواب شاؤل گفت19

  .دل خود داري براي تو بيان خواهم كرد
ده است؛ دربارة آنها فكر مكن زيرا پيدا شده است؛ و آرزوي  تمامي اسرائيل بر كيست؟ آيا بر تو و بر تمامي  و اما االغهايت كه سه روز قبل از اين گم ش20

  خاندان پدر تو نيست؟
را  آيا من بنياميني و از كوچك ترين اسباط بني اسرائيل نيستم؟ و آيا قبيلة من از جميع فبايل سبط بنيامين كوچكتر نيست؟ پس چ : شاؤل در جواب گفت21

 مثل اين سخنان به من مي گويي؟

  . و سموئيل شاؤل وخادمش را گرفته، ايشان را به مهمانخانه آورد و بر صدر دعوت شدگان كه قريب به سي نفر بودند، جا داد22
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  .قسمتي را كه به تو دادم و درباره اش به تو گفتم كه پيش خود نگاهدار، بياور«:  و سموئيل به طباخ گفت23
اينك آنچه نگاهداشته شده است، پيش روي خود بگذار و بخور زيرا : ران را با هر چه بر آن بود، گرفته، پيش شاؤل گذاشت و سموئيل گفت پس طباخ 24

  .و شاؤل در آن با سموئيل غذا خورد. كه تا زمان معين براي تو نگاه داشته شده است، از وقتي كه گفتم از قوم وعده بخواهم
  .ن بلند به شهر آمدند، او با شاؤل بر پشت بام گفتگو كرد و چون ايشان از مكا25
پس شاؤل بر خاست و هر دو ايشان، . برخيز تا تو را روانه نمايم:  و صبح زود برخاستند و نزد طلوع فجر، سموئيل شاؤل را به پشت بام خوانده، گفت26

 .او و سموئيل بيرون رفتند
و اما تو اآلن بايست تا كالم خدا را به تو  .و او پيش رفت .خادم را بگو كه پيش ما برود: به شاؤل گفت وچون ايشان به كنار شهر رسيدند، سموئيل 27

 .بشنوانم
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  آيا اين نيست كه خداوند تو را مسح كرد تا بر ميراث او حاكم شوي؟:  پس سموئيل ظرف روغن را گرفته، بر سر وي ريخت و او را بوسيده، گفت1
االغهايي كه براي جستن آنها : ت از نزد من دو مرد، نزد قبر راحيل به سر حد بنيامين در صَلصَح خواهي يافت، و تو را خواهند گفت امروز بعد از رفتن2

  .رفته بودي، پيدا شده است و اينك پدرت فكر االغها را ترك كرده، به فكر  شما افتاده است، و مي گويد به جهت پسرم چه كنم
 دارد،   و نزد بلوط تابود رسيدي، در آنجا سه مرد خواهي يافت كه به حضور خدا به بيت ئيل مي روند كه يكي از آنها سه بزغاله چون از آنجا پيش رفتي3

  .و ديگري سه قرص نان، و سومي يك مشك شراب
  . و سالمتي تو را خواهند پرسيد و در نان به تو خواهند داد كه از دست ايشان خواهي گرفت4
 خدا كه در آنجا قراول فلسطينيان است خواهي آمد؛ و چون در آنجا نزديك شهر برسي، گروهي از انبيا كه از مكان بلند به زير مي  جِبعة بعد از آن به 5

  .آيند و در پيش ايشان جنگ و دف و ناي و بريط بوده، نبوت مي كنند، به تو خواهند برخورد
  .واهي نمود و به مرئ ديگر متبدل خواهي شد و روح خداوند بر تو مستولي شده، با ايشان نبوت خ6
  . و هنگامي كه اين عالمات به تو رو نمايد، هر چه دستت يابد بكن زيرا خدا با توست7
  و پيش من به جِلْجال برو و اينك من براي گذرانيدن قرباني هاي سوختني و ذبح نمودن ذبايح سالمتي نزد تو مي آيم، و هفت روز منتظر باش تا نزد تو8

 .بيايم و تو را اعالم نمايم كه چه بايد كرد
  . و چون رو گردانيد تا نزد سموئيل برود، خدا او را قلب ديگر داد و در آنروز جميع اين عالمات واقع شد9
  .  ت مي كرد، در ميان ايشان نبو  و چون آنجا به جِبعه رسيدند، اينك گروهي از انبيا به وي برخوردند، و روح خدا بر او مستولي شده10
اين چيست كه با پسر قيس واقع شده است؟ :  و چون همة كساني كه او را بيشتر مي شناختند، ديدند كه اينك با انبيا نبوت مي كند، مردم به يكديگر گفتند11

  آيا شاؤل نيز از جملة انبيا است؟
   انبيا است؟  كه آيا شاؤل نيز از جملةاما پدر ايشان كيست؟ از اين جهت مثَل شد:  و يكي از حاضرين در جواب گفت12
 . و چون از نبوت كردن فارغ شد، به مكان بلند آمد13
  .براي جستن االغها؛ و چون ديديم كه نيستند، نزد سموئيل رفتيم: كجا رفته بوديد؟ او در جواب گفت:  و عموي شاؤل به او و به خادمش گفت14
    چه گفت؟مرا بگو كه سموئيل به شما:  عموي شاؤل گفت15
 .ما را واضحاً خبر داد كه االغها پيدا شده است، ليكن درباره امر سلطنت كه سموئيل به او گفته بود، او را مخبر نساخت:  شاؤل به عموي خود گفت16
  . و سموئيل قوم را در مصْفه به حضور خداوند خواند17
من اسرائيل را از مصر بر آوردم، و شما را از دست مصريان و از دست جميع  ممالكي : يديهوه و خداي اسرائيل، چنين مي گو:  و به بني اسرائيل گفت18

  .كه بر شما ظلم نمودند، رهايي دادم
پس االن  با اسباط . پادشاهي بر ما نصب نما:  و شما امروز خداي خود را كه شما را از تمامي بديها و مصيبت هاي شما رهانيد اهانت كرده، او را گفتيد19
 . هزاره هاي خود به حضور خداوند حاضر شويدو
  . و چون سموئيل جميع اسباط اسرائيل را حاضر كرد، بنيامين گرفته شد20
  .و شاؤل پسر قَيس گرفته شد، و چون او را طلبيدند، نيافتند.  مطْري گرفته شد  و سبط بنيامين را با قبايل ايشان نزديك آورد، و قبيلة21
اينك او خود را در ميان اسبابها پنهان كرده :  خداوند در جواب گفت آيا آن مرد به اينجا ديگر خواهد آمد؟«داوند سؤال كردند كه  پس بار ديگر از خ22

  .است
  .  و دويده، او را از آنجا آوردند، و چون در ميان قوم بايستاد، از تمامي قوم از كتف به باال بلندتر بود23
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آيا شخصي را كه خداوند برگزيده است، مالحضه نموديد كه در تمامي قوم مثل او كسي نيست؟ و تمامي قوم صدا زده،   : و سموئيل به تمامي قوم گفت24
 !پادشاه زنده بماند: گفتند

نه اش و سموئيل هر كس از تمامي قوم را به خا.  پس سموئيل رسوم سلطنت را به قوم بيان كرده، در كتاب نوشت، و آن را به حضور خداوند گذاشت25
  .روانه نمود

  . و سموئيل نيز به خانة خود به جِبعه رفت و فوجي از كساني كه خدا دل ايشان را بر انگيخت، همراه وي رفتند26
 . اين شخص چگونه ما را برهاند؟ و او را حقير شمرده، هديه برايش نياوردند، اما او هيچ نگفت : اما بعضي پسران بليعال گفتند27
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  .با ما عهد ببند و تو را بندگي خواهيم نمود: ش عموني بر آمده، در برابر يابيش جِلْعاد اُردو زد؛ و جميع اهل بابيش به ناحاش گفتند و ناحا1
هم به اين شرط با شما عهد خواهيم بست كه چشمان راست جميع شما كنده شود، و اين را بر تمامي اسرائيل عار خوا:  ناحاش عموني به ايشان گفت2

  .ساخت
ما را هفت روز مهلت بده با رسوالن به تمامي حدود اسرائيل بفرستيم، و اگر براي ما رهاننده اي نباشد، نزد تو بيرون :  و مشايخ يابيش به وي گفتند3

  .خواهيم آمد
 .رده، گريستند پس رسوالن به جِبعة شاؤل آمده، اين سخنان را به گوش قوم رسانيدند، و تمامي قوم آواز خود را بلند ك4
  .پس سخنان مردان يابيش را به او باز گفتند»  قوم را چه شده است كه مي گريند؟«:  و اينك شاؤل در عقب گاوان از صحرا مي آمد، و شاؤل گفت5
  . و چون شاؤل اين سخنان را شنيد روح خدا بر وي مستولي گشته، خشمش به شدت افروخته شد6
 هر كه در عقب شاؤل و سموئيل بيرون  : را پاره پاره نمود و به دست قاصدان به تمامي حدود اسرائيل فرستاده، گفت پس يك جفت گاو را گرفته، آنها7

  .آنگاه ترس خداوند بر قوم افتاد كه مثل مرد واحد بيرون آمدند. نيايد، به گاوان او چنين كرده شود
  .ردان يهودا سي هزار بودند و ايشان را در بازَق شمرد و بني اسرائيل سيصد هزار نفر و م8
و رسوالني . فردا وقتي كه آفتاب گرم شود، براي شما خالصي خواهد شد: به مردمان يا بيش جِلْعاد چنين گوييد:  پس به رسوالني كه آمده بودند گفتند9

  .آمده، به اهل يا بيش خبر دادند، پس ايشان شاد شدند
  .ن خواهيم آمد تا هر چه در نظرتان پسند آيد به ما بكنيدفردا نزد شما بيرو«:  و مردان يا بيش گفتند10
 و در فرداي آن روز شاؤل قوم را به سه فرقه تقسيم نمود و ايشان در پاس صبح به ميان لشكرگاه آمده، عمونيان را تا گرم شدن آفتاب مي زدند، و 11

 .دباقي ماندگان پراكنده شدند به حدي كه دو نفر از ايشان در يك جا نماندن
  .كيست كه گفته است آيا شاؤل بر ما سلطنت نمايد؟ آن كسان را بياوريد تا ايشان را بكشيم:  و قوم به سموئيل گفتند12
 .كسي امروز كشته نخواهد شد زيرا كه خداوند امروز در اسرائيل نجات به عمل آورده است:  اما شاؤل گفت13
  .ويم و سلطنت را در آنجا از سر نو برقرار كنيمبياييد تا به جِلْجال بر:  و سموئيل به قوم گفت14
 پس تمامي قوم به جِلْجال رفتند، و آنجا در جِلْجال، شاؤل را به حضور خداوند پادشاه ساختند، و در آنجا ذبايح سالمتي به حضور خداوند ذبح نموده، 15

 .شاؤل و تمامي مردمان اسرائيل در آنجا شاديِ عظيم نمودند
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  .اينك قول شما را در هرآنچه به من گفتيد، شنيدم و پادشاهي بر شما نصب نمودم: ه تمامي اسرائيل گفت و سموئيل ب1
 و حال اينك پادشاه پيش روي شما راه مي رود و من پير و مو سفيد شده ام؛ و اينك پسران من با شما مي باشند، و من از جواني ام تا امروز پيش روي 2

  .شما سلوك نموده ام
 من حاضرم؛ پس به حضور خداوند و مسيح او بر من شهادت دهيد كه گاو كه را گرفتم و االغ كه را گرفتم و بر كه ظلم نموده، كه را ستم كردم و از  اينك3

  .دست كه رشوه گرفتم تا چشمان خود را به آن كور سازم و آن را به شما رد نمايم
  . و چيزي از دست كسي نگرفته ايبر ما ظلم نكرده اي و بر ما ستم ننموده اي:  گفتند4
 .او شاهد است: گفتند. خداوند بر شما شاهد است و مسيح او امروز شاهد است كه چيزي در دست من نيافته ايد:  به ايشان گفت5
  . خداوند است كه موسي و هارون را مقيم ساخت و پدران شما را از زمين مصر برآورد«:  و سموئيل به قوم گفت6
  .ضر شويد تا به حضور خداوند با شما دربارة همة اعمال عادلة خداوند كه با شما و با پدران شما عمل نمود، محاجه نمايم پس اآلن حا7
 چون يعقوب به مصر آمد و پدران شما نزد خداوند استغاثه نمودند، خداوند موسي و هارون را فرستاد كه پدران شما را از مصر بيرون آورده، ايشان 8

  .ن مكان ساكن گردانيدنددر را در اي
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 و چون يهوه خداي خود را فراموش كردند ايشان را به دست سيسرا، سردار لشكر حاصور، و به دست فلسطينيان و به دست پادشاه موآب فروخت كه 9
  .با آنها جنگ كردند

10عشْتاروت را عبادت نموده ايم؛ و حال ما را از دست دشمنان ما  پس نزد خداوند فرياد برآورده، گفتند گناه كرده ايم زيرا خداوند را ترك كرده، بليم و ع
  .رهايي ده و تو را عبادت خواهيم نمود

  . پس خداوند يربعل و بدان و يفْتاح و سموئيل را فرستاده، شما را از دست دشمنان شما كه در اطراف شما بودند، رهانيد و در اطمينان ساكن شديد11
ني بلكه پادشاهي بر ما سلطنت نمايد، و حال آنكه يهوه، خداي شما، پادشاه : د كه ناحاش، پادشاه بني عمون، بر شما مي آيد به من گفتيد و چون ديدي12

  . شما بود
  .و همانا خداوند بر شما پادشاهي نصب نموده است.  و اآلن اينك پادشاهي كه برگزيديد و او را طلبيديد13
سيده، او را عبادت نماييد و قول او را بشنويد و از فرمان خداوند عصيان نورزيد، و هم شما و هم پادشاهي كه كه بر شما سلطنت مي  اگر از خداوند تر14

  .كند، يهوه، خداي خود را پيروي نماييد، خوب
  . ضد پدران شما بود، به ضد شما نيز خواهد بود و اما اگر قول خداوند را نشنويد و از فرمان خداوند عصيان ورزيد، آنگاه دست خداوند چنانكه به15
  . پس اآلن بايستيد و اين كار عظيم را كه خداوند به نظر شما بجا مي آورد، ببينيد16
ن پادشاه  آيا امروز وقت درو گندم نيست؟ از خداوند استدعا خواهم نمود و او رعدها و باران خواهد  فرستاد تا بدانيد و ببينيد كه شرارتي كه از طلبيد17

  .براي خود نموديد در نظر خداوند عظيم است
 . پس سموئيل از خداوند استدعا نمود و خداوند در همان روز رعدها و باران فرستاد، و تمامي قوم از خدوند و سموئيل بسيار ترسيدند18
ريم، زيرا كه بر تمامي گناهان خود اين بدي را افزوديم كه براي خود براي بندگانت از يهوه، خداي خود استدعا نما تا نمي«:  و تمامي قوم به سموئيل گفتند19

  .پادشاهي طلبيديم
  .شما تمامي اين بدي را كرده ايد، ليكن از پيروي خداوند برنگرديد، بلكه خداوند را به تمامي دل خود عبادت نماييد! مترسيد:  و سموئيل به قوم گفت20
  . رهايي نتواند داد، چونكه باطل است، برنگرديد و در عقب اباطيلي كه منفعت ندارد و21
  .  زيرا خداوند به خاطر نام عظيم خود قوم خود را ترك نخواهد نمود، چونكه خداوند را پسند آمد كه شما را براي خود قومي سازد22
  .و و راست را به شما تعليم خواهم داد و اما من، حاشا از من كه به خداوند گناه ورزيده، ترك دعا كردن براي شما نمايم، بلكه راه نيك23
  . ليكن از خداوند بترسيد و او را به راستي به تمامي دل خود عبادت نماييد و در كارهاي عظيمي كه براي شما كرده است، تفكر كنيد24
 . و اما اگر شرارت ورزيد، هم شما و هم پادشاه شما، هالك خواهيد شد25
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  و چون دو سال بر اسرائيل سلطنت نموده بود،. اه شد و شاؤل سي ساله بود كه پادش1
 شاؤل به جهت خود سه هزار نفر از اسرائيل برگزيد، و از ايشان دو هزار با شاؤل در مخْماس و در كوه بيت ئيل بودند، و يك هزار با يوناتان درجِبعه 2

  !رِنّا نواخته، گفت كه اي عبرانيان بشنويدو شاؤل در تمامي زمين كَ. و فلسطينيان اين را شنيدند. بودند، شكست داد
 . و چون تمام اسرائيل شنيدند كه شاؤل قراول فلسطينيان مكروه شده اند، قوم نزد شاؤل در جِلْجال جمع شدند4
نگ نمايند، و برآمده، در  و فلسطينيان سي هزار ارابه و شش هزار سوار و خلقي را كه مثل ريگ كنارة دريا بيشمار بودند، جمع كردند تا با اسرائيل ج5

  .مخْماس به طرف شرقي بيت آون اُردو زدند
 و چون اسرائيليان را ديدند كه در تنگي هستند زيرا كه قوم مضطرب بودند، پس ايشان خود را در مغاره ها و بيشه ها و گَريوه ها و حفره ها و صخره 6

  .ها پنهان كردند
 .و شاؤل هنوز در جِلْجال بود و تمامي قوم در عقب او لرزان بودند. اد و جِلْعاد عبور كردند و بعضي از عبرانيان از اردن به زمين ج7
  .اما سموئيل به جِلْجال نيامد و قوم از او پراكنده مي شدند.  پس هفت روز موافق وقتي كه سموئيل تعيين نموده بود، درنگ كرد8
  .و قرباني سوختني را گذرانيد. ن بياوريدقرباني سوختني و ذبايح سالمتي را نزد م:  و شاؤل گفت9
  . و چون از گذرانيدن قرباني سوختني فارغ شد، اينك سموئيل برسيد و شاؤل به جهت تحيتش، به استقبال وي بيرون آمد10
فلسطينيان در مخْماس جمع چون ديدم كه قوم از نزد من پراكنده مي شوند و تو در روزهاي معين نيامدي و : چه كردي؟ شاؤل گفت:  و سموئيل گفت11

  شده اند، 
پس خويشتن را مجبور ساخته، قرباني سوختني را . اآلن فلسطينيان بر من درجِلْجال فرود خواهند آمد، و من رضامندي خداوند را نطلبيدم:  پس گفتم12

 .گذرانيدم
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 فرموده است، بجا نياوردي، زيرا كه حال خداوند سلطنت تو را بر احمقانه عمل نمودي و امري كه يهوه خدايت به تو امر:  و سموئيل به شاؤل گفت13
  .     اسرائيل تا به ابد برقرار مي داشت

 ليكن اآلن سلطنت تو استوار نخواهد ماند و خداوند به جهت خويش مردي موافق دل خود طلب نموده است، و خداوند او را مأمور كرده است كه پيشواي 14
  .فرمان خداوند را نگاه نداشتيقوم وي باشد، چونكه تو 

  .و شاؤل قومي را كه همراهش بودند به قدر ششصد نفر سان ديد.  و سموئيل برخاسته، از جِلْجال به حبعة بنيامين آمد15
  . و شاؤل و پسرش يوناتان و قومي كه با ايشان حاضر بودند در جِبعه بنيامين ماندند، و فلسطنيان در مخْماس اردو زدند16
  . و تاراج كنندگان از اُردوي فلسطينيان در سه فرقه بيرون آمدند كه يك فرقه از ايشان به راه عفْره به زمين شُوعال توجه نمودند17
 .و فرقة سوم به راه حدي كه مشرف بر درة صَبوعيم به جانب بيابان است، توجه نمودند.  و فرقة ديگر به راه بيت حرون ميل كردند18
  .مبادا عبرانيان براي خود شمشير يا نيزه بسازند: مام زمين اسرائيل آهنگري يافت نمي شد، زيرا كه فلسطينيان مي گفتند و در ت19
  .  و جميع اسرائيليان نزد فلسطينيان فرود مي آمدند تا هركس بيل و گاوآهن و تبر و داس خود را تيز كند20
  . تبر و براي تيز كردن آهن گاوران سوهان داشتند اما به جهت بيل و گاوآهن و چنگال سه دندانه و21
 . و در روز جنگ، شمشير و نيزه در دست تمامي قومي كه با شاؤل و يوناتان بودند يافت نشد، اما نزد شاؤل و پسرش يوناتان بود22
 . و قراول فلسطينيان به معبر مخْماس بيرون آمدند23
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  .اما پدر خود را خبر نداد. بيا تا به قراول فلسطينيان كه به آن طرفند بگذريم: ه جوان سالح دار خود گفت و روزي واقع شد كه يوناتان پسر شاؤل ب1
  . و شاؤل در كنارة جِبعه زير درخت اناري كه در مغْرون است، ساكن بود و قومي كه همراهش بودند، تخميناً ششصد نفر بودند2
  .د بن فينَحاس بن عيلي، كاهن خداوند، در شيلوه با ايفود ملبس شده بود، و قوم از رفتن يونانتان خبر نداشتند و اخَيا ابن اَخيطوب برادر ايخابو3
 و در ميان معبرهايي كه يوناتان مي خواست از آنها نزد قراول فلسطينيان بگذرد، يك صخرة تيز به اين طرف صخرة تيز به آن طرف بود، كه اسم يكي 4

نَه بودبوصيص و اسم ديگري س.  
 . و يكي از اين صخره ها به طرف شمال در برابر مخْماس ابستاده بود، و ديگري به طرف جنوب در برابر جِبعه5
 بيا نزد قراول اين نامختونان بگذريم؛ شايد خداوند براي ما عمل كند، زيرا كه خداوند را از رهانيدن با كثير يا با:  و يوناتان به جوان سالحدار خود گفت6

  .قليل مانعي نيست
  .پيش برو اينك من موافق رأي تو با تو هستم. هر چه در دلت باشد، عمل نما:  و سالحدارش به وي گفت7
  اينك ما به طرف اين مردمان گذر نماييم و خود را به آنها ظاهر سازيم،:  و يوناتان گفت8
  . خود خواهيم ايستاد و نزد ايشان نخواهيم رفتبايستيد تا نزد شما برسيم، آنگاه در جاي:  اگر به ما چنين گويند9
 . اما اگر چنين گويند كه نزد ما برآييد، آنگاه خواهيم رفت زيرا خداوند ايشان را به دست ما تسليم نموده است؛ و به جهت ما، اين عالمت خواهد بود10
اينك عبرانيان از حفره هايي كه خود را در آنها پنهان ساخته اند، «: تند پس هر دو ايشان خويشتن را به قراول فلسطينيان ظاهر ساختند و فلسطينيان گف11

  .بيرون مي آيند
در عقب من بيا «و يوناتان به سالحدارخود گفت كه » .نزد ما برآييد تا چيزي به شما نشان دهيم:  و قراوالن، يوناتان و سالحدارش را خطاب كرده، گفتند12

 .ائيل تسليم نموده است ايشان را به دست اسر زيرا خداوند
  .  و يوناتان به دست و پاي خود نزد ايشان باال رفت و سالحدارش در عقب وي، و ايشان پيش روي يوناتان افتادند و سالحدارش در عقب او  مي كُشت13
  . و اين كشتار اول كه يوناتان و سالحدارش كردند به قدر بيست نفر بود در قريب نصف شيار يك جفت گاو زمين14
 . و در اردو و صحرا و تمامي قوم تزلزل در افتاد و قراوالن و تاراج كنندگان نيز لرزان شدند و زمين متزلزل شد، پس تزلزل عظيمي واقع گرديد15
  . و ديده بانان شاؤل در جِبعة بنيامين نگاه كردند و اينك آن انبوه گداخته شده، به هرطرف پراكنده مي شدند16
اآلن تفحص كنيد و ببينيد از ما كه بيرون رفته است؟ پس تفحص كردند كه اينك يوناتان و سالحدارش «:  كه همراهش بودند، گفت و شاؤل به قومي17

  .حاضر نبودند
  .زيرا تابوت خدا در آن وقت همراه بني اسرائيل بود» .تابوت خدا را نزديك بياور«:  و شاؤل به اَحيا گفت18
 ».دست خود را نگاهدار«: كاهن سخن مي گفت كه اغتشاش در اُردوي فلسطينيان زياده و زياده مي شد، و شاؤل به كاهن گفت و واقع شد چون شاؤل با 19
  . و شاؤل و تمامي قومي كه با وي بودند جمع شده، به جنگ آمدند، و اينك شمشير هركس به ضد رفيقش بود و قتال بسيار عظيمي بود20
با فلسطينيان بودند و همراه ايشان از اطراف به اُردو آمده بودند، ايشان نيز نزد اسرائيلياني كه با شاؤل و يوناتان بودند،  و عبرانياني كه قبل از آن 21

  .برگشتند

225



  .قب نمودند و تمامي مردان اسرائيل نيز كه خود در كوهستان افرايم پنهان كرده بودند، چون شنيدند كه فلسطينيان منهزم شده اند، ايشان را در جنگ تعا22
 . پس خداوند در آن روز اسرائيل را نجات داد و جنگ تا بيت آون رسيد23
تا من از دشمنان خود انتقام نكشيده باشم، ملعون باد كسي كه تا : ، گفته بود  و مردان اسرائيل آن روز در تنگي بودند زيرا كه شاؤل قوم را قسم داده24

  . دندو تمامي قوم طعام نچشي. شام طعام بخورد
  . و تمامي قوم به جنگلي رسيدند كه در آنجا عسل بر روي زمين بود25
  . و چون قوم به جنگل داخل شدند، اينك عسل مي چكيد اما احدي دست خود را به دخانش نبرد زيرا قوم از قَسم ترسيدند26
 كه در دست داشت دراز كرده، آنرا به شان عسل فروبرد، و دست  ليكن يوناتان هنگامي كه پدرش به قوم قسم مي داد، نشنيده بود؛ پس نوك عصايي را27

 .خود را به دهانش برده، چشمان او روشن گردند
  .وم بي تاب شده بودندقو . ملعون باد كسي كه امروز طعام خورد: پدرت قوم را قسم سخت داده، گفت:  و شخصي از قوم به او توجه نموده، گفت28
  .ين را مضطرب ساخته است؛ اآلن ببينيد كه چشمانم چه قدر روشن شده است كه اندكي از اين عسل چشيده امپدرم زم « : و يوناتان گفت29
 » و چه فدر زياده اگر امروز قوم را غارت دشمنان خود كه يافته اند بي ممانعت مي خوردند، آيا قتال فلسطينيان بسيار زياده نمي شد؟30
  . تا اَيلُون منهزم ساختند و قومي بسيار بي تاب شدند و در آن روز فلسطينيان را از مخماس31
 . و قوم بر غنيمت حمله كرده، از گوسفندان و گاوان و گوساله ها گرفته، بر زمين كشتند و قوم آنها را با خون خوردند32
 .امروز سنگي بزرگ نزد من بغلطانيد. ت ورزيده ايدشما خيان: گفت. وم به خداوند گناه ورزيده، با خون مي خورندقاينك :  و شاؤل را خبر داده، گفتند33
هركس گاو خود و هركس گوسفند خود را نزد من بياورد و در اينجا ذبح نموده، : خود را در ميان قوم منتشر ساخته، به ايشان بگوييد«:  و شاؤل گفت34

 ش را با خود آورده، در آنجا ذبح كردند وو تمامي قوم در آن شب هركس گاو .بخوريد و به خدا گناه نورزيده، با خون مخوريد

 .  و شاؤل مذبحي براي خداوند بنا كرد و اين مذبح اول بود كه براي خداوند بنا نمود35
ت هر چه در نظر: ايشان گفتند. امشب در عقب فلسطينيان برويم و آنها را تا روشنايي صبح غارت كرده، از ايشان احدي را باقي نگذاريم :  و شاؤل گفت36

 .در اينجا به خدا تقرب بجوييم: و كاهن گفت. پسند آيد بكن
 . و شاؤل از خدا سؤال نمود كه آيا از عقب فلسطينيان برويم و آيا ايشان را به دست اسرائيل خواهي داد، اما در آن روز او را حواب نداد37
 .    ببينيد كه امروز اين گناه در چه چيز استاي تمامي رؤساي قوم به اينجا نزديك شويد و بدانيد و «:  آنگاه شاؤل گفت38

 .ليكن از تمامي قوم احدي به او جواب نداد» . زيرا قسم به حيات خداوند رهانندة اسرائيل كه اگر در پسرم يوناتان هم باشد، البته خواهد مرد39
هر چه در نظرت پسند آيد، : و قوم به شاؤل گفتند» .طرف باشيمشما  به يك طرف باشيد و من با پسر خود يوناتان به يك :  پس به تمامي اسرائيل گفت40

 .بكن
 . پس يوناتان و شاؤل گرفته شدند و قوم رها گشتند» .قرعه اي راست بده:  و شاؤل به يهوه، خداي اسرائيل گفت41

 .و يوناتان گرفته شد» .در ميان من و پسرم يوناتان قرعه بيندازيد«:  و شاؤل گفت42
و اينك . به نوك عصايي كه در دست دارم اندكي عسل چشيدم: و يوناتان به او خبر داده، گفت» مرا خبر ده كه چه كرده اي؟«: به يوناتان گفت و شاؤل 43

  بايد بميرم؟
  .زيرا البته خواهي مرد! خدا چنين بلكه زياده از اين بكند اي يوناتان :  و شاؤل گفت44
قسم به حيات خداوند كه مويي از سرش به زمين ! اتان كه نجات عظيم را در اسرائيل كرده است، بايد بميرد؟ حاشاآيا يون:  اما قوم به شاؤل گفتند45 

  .پس قوم يوناتان را خالص نمودند كه نمرد. نخواهد افتاد زيراكه امروز با خدا عمل نموده است
 . و شاؤل از تعاقب فلسطينيان باز آمد و فلسطينيان به جاي خود رفتند46
 و شاؤل عنان سلطنت اسرائيل را به دست گرفت و با جميع دشمنان اطراف خود، يعني با موآب و بني عمون و اَدوم و ملوك و صُوبه و فلسطينيان جنگ 47

  .كرد و به هر طرف كه توجه مي نمود، غالب مي شد
 .تاراج كنندگان ايشان رهانيد و به دليري عمل مي نمود و عماليقيان را شكست داده، اسرائيل را از دست 48
  .اسم نخست زاده اش ميرب و اسم كوچك ميكال: و اسمهاي دخترانش اين است.  و پسران شاؤل، يوناتان ويِسوِي و ملْكيشو بودند49
 .نيِر و پسر اَبيئيل بود و اسم زن شاؤل اَخينوعام، دختر اَخيمعاص بود و اسم سردار لشكرش اَبِنِيربن نِير، عموي شاؤل بود و نِير پدر اَب50
 . و در تمامي روزهاي شاؤل با فلسطينيان جنگ سخت بود و هر صاحب قوت و صاحب شجاعت كه شاؤل مي ديد، او را نزد خود مي آورد52
  

15 

  .داوند را بشنوپس اآلن آواز كالم خ. خداوند مرا فرستاد كه ترا مسح نمايم تا بر قوم او اسرائيل پادشاه شوي:  و سموئيل به شاؤل گفت1
  .آنچه عماليق به اسرائيل كرد، بخاطر داشته ام كه چگونه هنگامي كه از مصر برمي آمد، با او در راه مقاومت كرد:  يهوه صبايوت چنين مي گويد2
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و زن و طفل و شير خواره و گاو و  پس اآلن برو و عماليق را شكست داده، جميع مايملك ايشان را بالكل نابود ساز، و بر ايشان شفقت مفرما بلكه مرد 3
 .گوسفند و شتر و االغ را بكُش

  . پس شاؤل قوم را طلبيد و از ايشان دويست هزار پياده و ده هزار مرد از يهودا در طَاليم سان ديد4
  . و شاؤل به شهر عماليق آمده، در وادي كمين گذاشت5
قَه دور شويد، مبادا شما را با ايشان هالك سازم و حال آنكه شما با همة بني اسرائيل هنگامي كه برويد و برگشته، از ميان عمالَ:  و شاؤل به قينيان گفت6

  .پس فينيان از ميان عمالَقَه دورشدند. از مصر بر آمدند، احسان نموديد
  . و شاؤل عمالَقَه را از حويلَه تا شور كه در برابر مصر است، شكست داد7
  . زنده گرفت و تمامي خلق را به دم شمشير، بالكل هالك ساخت و اَجاج پادشاه عماليق را8
ليكن هر چيز .  و اما شاؤل و قوم اجاج را و بهترين گوسفندان و گاوان و پرواريها و بره ها و هر چيز خوب را دريغ نموده، نخواستند آنها را هالك سازند9

 .خوار و بي قيمت را بالكل نابود ساختند
  : سموئيل نازل شده،   گفت و كالم خداوند بر10
و سموئيل خشمناك شده، تمامي شب نزد خداوند فرياد .  پشيمان شدم كه شاؤل را پادشاه ساختم زيرا از پيروي من برگشته، كالم مرا بجا نياورده است11

  .برآورد
 به كَرمل آمد و اينك به جهت خويشتن ستوني نصب نمود  و بامدادان سموئيل برخاست تا شاؤل را مالقات نمايد و سموئيل را خبر داده، گفتند كه شاؤل12

  .و دور زده، گذشت و در جِلْجال فرود آمده است
  .من فرمان خداوند را بجا آوردم! بركت خداوند بر تو باد«:  و چون سموئيل نزد شاؤل رسيد، شاؤل به او گفت13
   كه من مي شنوم چيست؟پس اين صداي گوسفندان در گوش من و بانگ گاوان«:  سموئيل گفت14
اينها را از عمالَقَه آورده  اند زيرا قوم بهترين گوسفندان و گاوان را دريغ داشتند تا براي يهوه خدايت قرباني نمايند، و بقيه را بالكل هالك :  شاؤل گفت15

  .          ساختيم
 .بگو: او وي را گفت. تو بگويمتأمل نما تا آنچه خداوند ديشب به من گفت به :  سموئيل به شاؤل گفت16
  هنگامي كه تو در نظر خود كوچك بودي، آيا خداوند تو را مسح نكرد تا بر اسرائيل پادشاه شوي؟:  و سموئيل گفت17
  .  اين عمالَقَه گناهكار را بالكل هالك ساز و با ايشان جنگ كن تا نابود شوند: ، گفت  و خداوند تو را به راهي فرستاده18
  را قول خداوند را نشنيدي بلكه بر غنيمت هجوم آورده، آنچه را كه در نظر خداوند بد است عمل نمودي؟ پس چ19
  .قول خداوند را استماع نمودم و به راهي كه خداوند مرا فرستاده، رفتم و اَجاج، پادشاه عمالَقَه را بالكل هالك ساختم«:  شاؤل به سموئيل گفت20
  .ان و گاوان، يعني بهترين آنچه حرام شده بود، گرفتند تا براي يهوه خدايت در جِلْجال قرباني بگذارنند اما قوم از غنيمت، گوسفند21
آيا خداوند به قرباني هاي سوختني و ذبايح خشنود است يا به اطاعت فرمان خداوند؟ اينك اطاعت از قرباني ها و گوش گرفتن از پيه :  سموئيل گفت22

  .قوچها نيكوتراست
 .چونكه كالم خداوند را ترك كردي، او نيز تو را از سلطنت رد نمود. را تمرد مثل گناه جادوگري است و گردن كشي مثل بت پرستي و ترافيم است زي23
  .گناه كردم زيرا از فرمان خداوند و سخن تو تجاوز نمودم چونكه از قوم ترسيده، قول ايشان را شنيدم:  و شاؤل به سوئيل گفت24
  . تمنا اينكه گناه مرا عفو نمايي و با من برگردي تا خداوند را عبادت نمايم پس حال25
 .خداوند نيز تو را از پادشاه بودن بر اسرائيل رد نموده است. چونكه كالم خداوند را ترك نموده اي. با تو بر نمي گردم«:  سموئيل به شاؤل گفت26
  .او را بگرفت كه پاره شد و چون سموئيل برگشت تا روانه شود، او دامن جامة 27
  .امروز خداوند سلطنت اسرائيل را از تو پاره كرده، آن را به همسايه ات به از تو بهتر است، داده است«:  و سموئيل وي را گفت28
  . و نيز جالل اسرائيل دروغ نمي گويد، تغيير به اراة خود تغيير دهد29
  .ر مشايخ قومم و به حضور اسرائيل محترم داري و همراه من برگردي تا يهوه خدايت را عبادت نمايمگناه كرده ام، حال تمنا اينكه مرا به حضو:  گفت30
 .و شاؤل خداوند را عبادت نمود.  پس سموئيل در عقب شاؤل برگشت31
  .تي كه تلخي موت گذشته استبه درس«: و اجاج به خرمي نزد او آمد و اجاج گفت» .اجاج پادشاه عماليق را نزد من بياوريد«:  و سموئيل گفت32
و سموئيل اجاج را به حضور » .همچنين مادر تو از ميان زنان، بي اوالد خواهد شد. چنانكه شمشير تو زنان را بي اوالد كرده است«:  و سموئيل گفت33

 .خداوند درجِلْجال پاره پاره كرد
  .د و سموئيل به رامه رفت و شاؤل به خانة خود به جِبعة شاؤل برآم34
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اما سموئيل براي شاؤل ماتم مي گرفت، و خداوند پشيمان شده بود كه شاؤل را بر اسرائيل .  و سموئيل براي ديدن شاؤل تا روز وفاتش ديگر نيامد35
 .پادشاه ساخته بود

  
16 

پس حقّة خود را از روغن پر . ائيل رد نمودمتا به كي تو براي شاؤل ماتم مي گيري چونكه من او را از سلطنت نمودن بر اسر«:  و خداوند به سموئيل گفت1
  .كرده، بيا تا تو را نزد يساي بيت لحمي بفرستم، زيرا كه از پسرانش پادشاهي براي خود تعيين نموده ام

دن قرباني براي گوساله اي همراه خود ببر و بگو كه به جهت گذراني«: خداوند گفت» .چگونه بروم؟ اگر شاؤل بشنود مرا خواهد كُشت:  سموئيل گفت2
  .خداوند آمده ام

  . و يسا را به قرباني دعوت نما، و من تو را اعالم مي نمايم كه چه بايد بكني، و كسي را كه به تو امر نمايم براي من مسح نما3
آيا با سالمتي مي :  او آمدند، و گفتند و سموئيل آنچه را كه خداوند به او گفته بود بجا آورده، به بيت لحم آمد، و مشايخ شهر لرزان شده، به استقبال4

   آيي؟
و او يسا و پسرانش را تقديس . پس خود را تقديس نموده، همراه من به قرباني بياييد. با سالمتي به جهت قرباني گذرانيدن براي خداوند آمده ام:  گفت5

 .نموده، ايشان را به قرباني دعوت نمود
  .يقيناً مسيح خداوند به حضور وي است: ظر انداخته، گفت و واقع شد كه چون آمدند، بر اليآب ن6
  .به چهره اش و بلندي قامتش نظر منما زيرا او را رد كرده ام، چونكه خداوند مثل انسان نمي نگرد و خداوند  به دل مي نگرد:  اما خداوند به سموئيل گفت7
  .خداوند اين را نيز برنگزيده است:  را گفت يسا ابيناداب را خوانده، او را از حضور سموئيل گذرانيد، و او8
  .خداوند اين را نيز برنگزيده است:  و يسا شَماه را گذرانيد و او گفت9
 .خداوند اينها را برنگزيده است:  و يسا هفت پسر خود را از حضور سموئيل گذرانيد و سموئيل به يسا گفت10
بفرست و او را بياور، «: و سموئيل به يسا گفت. كوچكتر هنوز باقي است و اينك او گله را مي چراند: گفت. دندآيا پسرانت تمام ش:  و سموئيل به يسا گفت11

  .زيرا كه تا او به اينجا نيايد نخواهم نشست
  .مين استبرخاسته، او را مسح كن زيراكه ه: و خداوند گفت.  او را آورد، و او سرخ رو و نيكو چشم و خوش منظر بود  پس فرستاده،12
و سموئيل برخاسته، به . و از آن روز به بعد روح خداوند بر داود مستولي شد.  پس سموئيل حقّة روغن را گرفته، او را در ميان برادرانش مسح نمود13

 .رامه رفت
  . و روح خداوند از شاؤل دور شد، و روح بد از جانب خداوند او را مضطرب مي ساخت14
  .اينك روح بد از جانب خدا تو را مضطرب مي سازد: گفتند و بندگان شاؤل وي را 15
 پس آقاي ما بندگان خود را كه به حضورت هستند امر فرمايد تا كسي را كه بر بربط نواختن ماهر باشد بجويند، و چون روح بد از جانب خدا بر تو 16

  .    بيايد به دست خود بنوازد، و تو را نيكو خواهد شد
  .اآلن كسي را كه به نواختن ماهر باشد براي من پيدا كرده، نزد من بياوريد: ن خود گفت و شاؤل به بندگا17
اينك پسر يساي بيت لحمي را ديدم كه به نواختن ماهر و صاحب شجاعت و مرد جنگ آزموده فصيح زبان و :  و يكي از خادمانش در جواب وي گفت18

 .صورت است و خداوند با وي مي باشدشجاعت و مرد جنگ آزموده و فصيح زبان و شخص نيكو 
  .پسرت داود را كه با گوسفندان است، نزد من بفرست«:  پس شاؤل قاصدان نزد يسا فرستاده، گفت19
  . آنگاه يسا يك بار االغ از نان و يك مشك شراب و يك بزغاله گرفته، به دست پسر خود داود نزد شاؤل فرستاد20
  . و داود نزد شاؤل آمده، به حضور وي ايستاد و او وي را بسيار دوست داشت و سالحدار او شد21
  .داود نزد من بماند زيرا كه به نظرم پسند آمد:  و شاؤل نزد يسا فرستاده، گفت22
مي نواخت، و شا ؤل را راحت و صحت حاصل مي  و واقع مي شد هنگامي كه روح بد از جانب خدا بر شاؤل مي آمد كه داود بربط گرفته، به دست خود 23
 .و روح بد از او مي رفت. شد

  
17 

 و فلسطينيان لشكر خود را براي جنگ جمع نموده، و در ميان سوكُوه كه در يهوديه است، جمع شدند، و در ميان سوكُوه و عزيقَه در اَفَس دميم اردو 1
  .زدند

  .درة اياله اُردو زده، به مقابلة فلسطينيان صف آرايي كردند و شاؤل و مردان اسرائيل جمع شده، در 2
 . و فلسطينيان بر كوه از يك طرف ايستادند، و اسرائيليان بر كوه به طرف ديگر ايستادند، و دره در ميان ايشان بود3
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  . ذارع و يك وجب بود و از اُروي فلسطينيان مرد مبارزي مسمي به جلْيات كه از شهر جتّ بود بيرون آمد، و قدش شش4
  . و بر سر خود، خود برنجيني داشت و به زرة فلسي ملبس بود، و وزن زره اش پنج هزار مثقال برنج بود5
  . و بر ساقهايش ساق بندهاي بنجين و در ميان كتفهايش مزراق برنجين بود6
  .رش پيش او مي رفت و چوب نيزه اش مثل نورد جوالهگان و سر نيزه اش ششصد مثقال آهن بود، و سپردا7
چرا  بيرون آمده، صف آرايي نمودند؟ آيا من فلسطيني نيستم و شما بندگان شاؤل؟ براي خود «:  و او ايستاده، افواج اسرائيل را صدا زد و به ايشان گفت8

  .شخصي برگزينيد تا نزد من در آيد
 و اگر من بر او غلب آمده، او را بكشم شما بندگان ما شده، ما را بندگي خواهيد  اگر او بتواند با من جنگ كرده، مرا بكشد، ما بندگان شما خواهيم شد،9

  .نمود
  .شخصي به من بدهيد تا با هم جنگ نماييم . من امروز فوجهاي اسرائيل را به ننگ مي آورم:  و فلسطيني گفت10
 .سيار بترسيدند و چون شاؤل و جميع اسرائيليان  اين سخنان فلسطيني را شنيدند، هراسان شده، ب11
 و داود پسر آن مرد افراتيِ بيت لحم يهودا بود كه يسا نام داشت، و او را هشت پسر بود، و آن مرد در ايام  شاؤل در ميان مردمان پير و سالخورده 12

  .بود
خست زاده اش اَليآب و دومش اَبيناداب و ن: اسم سه پسرش كه به جنگ رفته بودند.  و سه پسر بزرگ يسا روانه شده، در عقب شاؤل به جنگ رفتند13

  .سوم شَماه بود
  . و داود كوچكتر بود و آن سه بزرگ در عقب شاؤل رفته بودند14
  . و داود از نزد شاؤل آمد و رفت مي كرد تا گوسفندان پدر خود را در بيت لحم بچراند15
 .ت و آن فلسطيني صبح و شام مي آمد و چهل روز خود را ظاهر  مي ساخ16
 .اآلن به جهت برادرانت يك ايفَه از اين غلة برشته و اين ده قرص نان را بگير و به اردو نزد برادرانت بشتاب:  و يسا به پسر خود داود گفت17
 . و اين ده قطعة پنير را براي سردار هزارة ايشان ببر و از سالمتي برادرانت بپرس و از ايشان نشاني بگير18
  . اياله بودند و با فلسطينيان جنگ مي كردند و جميع مردان اسرائيل در درة و شاؤل و آنها 19
 پس داود بامدادان برخاسته، گله را به دست چوپان واگذاشت و برداشته، چنانكه يسا او را امر فرموده بود برفت، و به سنگر اردو رسيد وقتي كه لشكر 20

  .به ميدان بيرون رفته، براي جنگ نعره مي زدند
  . و اسرائيليان و فلسطينيان لشكر به مقابل لشكر صف آرايي كردند21
  . و داود اسبابي را كه داشت به دست نگاهبان اسباب سپرد و به سوي لشكر دويده، آمد و سالمتي برادران خود را بپرسيد22
 .، از لشكر فلسطينيان برآمده، مثل پيش سخن گفت و داود شنيد و چون با ايشان گفتگو مي كرد، اينك آن مرد مبارز فلسطيني جتّي كه اسمش جلْيات بود23
  .  و جميع مردان اسرائيل چون آن مرد را ديدند، از حضورش فراركرده، بسيار ترسيدند24
كشد، پادشاه او را از مال فراوان  ديديد؟ يقيناً براي به ننگ آوردن اسرائيل برمي آيد و هر كه او را ب آيا اين مرد را كه برمي آيد،:  و مردان اسرائيل گفتند25

  .دولتمند سازد، و دختر خود را به او دهد، و خانة پدرش را در اسرائيل آزاد خواهد ساخت
به شخصي كه اين فلسطيني را بكُشد و اين ننگ را از اسرائيل بردارد چه خواهد شد؟ زيرا «:  و داود كساني را كه نزد او ايستاده بودند خطاب كرده، گفت26
  ه اين فلسطيني نامختون كيست كه لشكرهاي خداي حي را به ننگ آورد؟ك

 ».به شخصي كه او را بكشد، چنين خواهد شد:  و قوم او را به همين سخنان خطاب كرده، گفتند27
اينجا آمدي و آن گلة قليل را در بيابان براي چه :  و چون با مردمان سخن مي گفتند، برادر بزرگش اَلياَب شنيد و خشم اَلياَب بر داود افروخته شده، گفت28

  .نزد كه گذاشتي؟ من تكبر و شرارت دل تو را مي دانم زيرا براي ديدن جنگ آمده اي
  اآلن چه كردم؟ آيا سببي نيست؟:  داود گفت29
 . پس از وي به طرف ديگري رو گردانيده، به همين طور گفت و مردمان او را مثل پيشتر جواب دادند30
  .سخناني كه داود گفت، مسموع شد، شاؤل را مخبر ساختند و او وي را طلبيد و چون 31
  .بنده ات مي رود و با اين فلسطيني جنگ مي كند. دل كسي به سبب او نيفتد«:  و داود به شاؤل گفت32
اني هستي و او از جواني اش مرد جنگي بوده تو نمي تواني به مقابل اين فلسطيني بروي تا با وي جنگ نمايي زيرا كه كه تو جو«:  شاؤل به داود گفت33

  .است
  .بنده ات گلة پدر خود را مي چرانيد كه شير و خرسي آمده، بره اي از گله ربودند«:  داود به شاؤل گفت34
  .   و من آن را تعاقب نموده، كشتم و از دهانش رهانيدم و چون به طرف من بلند شد، ريش او را گرفته، او را زدم و كشتم35
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  .و اين فلسطيني نامختون مثل يكي از آنها خواهد بود، چونكه لشكرهاي خداي حي را به ننگ آورده است  بنده ات هم شير و هم خرس را كشت؛36
د با تو برو و خداون: و شاؤل به داود گفت. خداوند كه مرا از چنگ شير و از چنگ خرس رهانيد، مرا از دست اين فلسطيني خواهد رهانيد«:  و داود گفت37
 .باد
  .  و شاؤل لباس خود را به داود پوشانيد و خود برنجيني بر سرش نهاد و زره اي به او پوشانيد38
با اينها نمي توانم رفت چونكه : و داود به شاؤل گفت.  و داود شمشيرش را بر لباس خود بست و   مي خواست كه برود زيرا كه آنها را نيازموده بود39

  .ود آنها را از بر خود بيرون آوردپس دا. نيازموده ام
 و چوب دستي خود را به دست گرفته، پنج سنگ ماليده، از نهر سوا كرد، و آنها را در كيسة شباني كه داشت، يعني در انبان خود گذاشت و فالخنش را 40

 .به دست گرفته، به آن فلسطيني نزديك شد
  .ي كه سپرش را برمي داشت پيش رويش مي آمد و آن فلسطيني همي آمد تا به داود نزديك شد و مرد41
  . و فلسطيني نظر افكنده، داود را ديد و او را حقير شمرد زيرا جواني خوشرو و نيكو منظر بود42
  .آيا من سگ هستم كه با چوب دستي نزد من مي آيي؟ و فلسطيني داود را به خدايان خود لعنت كرد : و فلسطيني به داود گفت43
 .نزد من بيا تا گوشت تو را به مرغان هوا و درندگان صحرا بدهم: ه داود گفت و فلسطيني ب44
تو با شمشير و نيزه و مزراق نزد من مي آيي، اما من به اسم يهوه صبايوت، خداي لشكرهاي اسرائيل كه او را به ننگ آورده اي :  داود به فلسطيني گفت45

  . نزد تو مي آيم
دست من تسليم خواهد كرد و تو را زده، سر تو را از تنت جدا خواهم كرد، و الشه هاي لشكر فلسطينيان را امروز به مرغان  و خداوند امروز تو را به 46

  .هوا و درندگان زمين خواهم داد تا تمامي زمين بدانند كه در اسرائيل خدايي هست
 .دهد زيراكه جنگ از آن خداوند است و او شما را به دست ما خواهد داد و تمامي اين جماعت خواهند دانست كه خداوند به شمشير و نيزه خالصي نمي 47
  . و چون فلسطيني برخاسته، پيش آمد و به مقابلة داود نزديك شد، داود شتافته، به مقابلة فلسطيني به سوي لشكر دويد48
ني فلسطيني زد، و سنگ به پيشاني او فرو رفت كه بر روي  و داود دست خود را به كيسه اش برد و سنگي از آن گرفته، از فالخن انداخت و به پيشا49

 .خود بر زمين افتاد
  . پس داود بر فلسطيني با فالخن و سنگ غالب آمده، فلسطيني را زد و كشت و در دست داود شمشيري نبود50
و چون فلسطينيان، مبارز . ش را با آن از تنش جدا كرد و داود دويده، بر آن فلسطيني ايستاد، و شمشير او را گرفته، از غالفش كشيد و او را كشته، سر51

  .خود را كشته ديدند، گريختند
 و مردان اسرائيل و يهودا برخاستند و نعره زده، فلسطينيان را تا جتّ و تا دروازه هاي عقْرون تعاقب نمودند و مجروحان فلسطينيان به راه شَعريِم تا به 52

  .جتّ و عقْرون افتادند
  .و بني اسرائيل از تعاقب نمودن فلسطينيان برگشتند و اُردوي ايشان را غارت نمودند 53
 . و داود سر فلسطيني را گرفته، به اورشليم آورد اما اسلحة او را در خيمة خود گذاشت54
اي پادشاه به : نير، اين جوان پسر كيست؟ اَبنير گفتاي اَب:  و چون شاؤل داود را ديد كه به مقابلة فلسطيني بيرون مي رود، به سردار لشكرش اَبنير گفت55

  .جان تو قَسم كه نمي دانم
  .بپرس كه اين جوان پسر كيست:  پادشاه گفت56
  .  و چون داود از كشتن فلسطيني برگشت، اَبنير او را گرفته، به حضور شاؤل آورد، و سر آن فلسطيني در دستش بود57
 .پسر بنده ات، يساي بيت لحمي هستم: داود گفت»  پسر كيستي؟اي جوان تو:  و شاؤل وي را گفت58
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  . و واقع شد كه چون از سخن گفتن با شاؤل فارغ شد، دل يوناتان بر دل داود چسبيد، و يوناتان او را مثل جان خويش دوست داشت1
  . و در آن روز شاؤل وي را گرفته، نگذاشت كه به خانة پدرش برگردد2
  . داود عهد بست چونكه او را مثل جان خود دوست داشته بود و يوناتان با3
  . و يوناتان ردايي را كه در برش بود، بيرون كرده، آن را به داود داد و رخت خود حتي شمشير و كمان و كمربند خويش را نيز4
 او را بر مردان جنگي خود گماشت، و به نظر خادمان  و داود به هر جايي كه شاؤل او را مي فرستاد بيرون مي رفت، و عاقالنه حركت مي كرد؛ و شاول5

 .مقبول افتاد
 و واقع شد هنگامي كه داود از كشتن فلسطيني برمي گشت، چون ايشان مي آمدند كه زنان از جميع شهرهاي اسرائيل با دفّها و شادي و با آالت موسيقي 6

  .سرود و رقص كنان به استقبال شاؤل پادشاه بيرون آمدند

230



  .شاؤل هزاران خود را و داود ده هزاران خود را كشته است: ن لهو و لعب كرده، به يكديگر مي سراييدند و مي گفتند و زنا7
پس غير از سلطنت برايش چه باقي . به داود ده هزاران دادند و به من هزاران دادند:  و شاؤل غضبناك شد، و اين سخن در نظرش ناپسند آمده، گفت8

  است؟
 .به بعد شاؤل بر داود به چشم بد مي نگريست و از آن روز 9
و داود مثل هر روز به دست خود مي نواخت و مزراقي .  و در فرداي آن روز، روح بد از جانب خدا بر شاؤل آمده، در ميان خانه شوريده احوال گرديد10

  .در دست شاؤل بود
 .اما داود دو مرتبه از حضورش خويشتن را به كنار كشيد» .داود را تا به ديوار خواهم زد«:  و شاؤل مزراق را انداخته، گفت11
  . و شاؤل از داود مي ترسيد زيرا خداوند با او بود و از شاؤل دور شده12
  . پس شاؤل وي را از نزد خود دور كرد و او را سردار هزارة خود نصب نمود، و به حضور قوم خروج و دخول مي كرد13
  .نه حركت مي نمود، و خداوند با وي مي بود و داود در همة رفتار خود عاقال14
  . و چون شاؤل ديد كه او بسيار عاقالنه حركت مي كند، به سبب او هراسان مي بود15
 . اما تمامي اسرائيل و يهودا داود را دوست مي داشتند، زيرا كه حضور ايشان خروج و دخول مي كرد16
: ؛ زيرا شاؤل مي گفت»فقط برايم شجاع باش و در جنگهاي خداوند بكوش.  را به تو به زني مي دهماينك دختر بزرگ خود ميرب:  و شاؤل به داود گفت17
  .دست من بر او دراز نشود بلكه دست فلسطينيان«

  .من كيستم و جان من و خاندان پدرم در اسرائيل چيست تا داماد پادشاه بشوم:  و داود به شاؤل گفت18
 . مي بايست به داود داده شود او به عدرِيئيلِ محوالني به زني داده شد و در وقتي كه ميرب دختر شاؤل19
  . و ميكال دختر شاؤل، داود را دوست مي داشت؛ و چون شاؤل را خبر دادند اين امر وي را پسند آمد20
امروز داماد من خواهي «: ه داود بار دوم گفت پس شاؤل ب  او را به وي مي دهم تا برايش دام شود و دست فلسطينيان بر او دراز شود، : و شاؤل گفت21

  .شد
 پس اآلن  اينك پادشاه از تو را ضي است و خادمانش تو را دوست مي دارند؛«:  و شاؤل خادمان خود را فرموده كه در خفا با داود متكلم شده، بگوييد22

 .داماد پادشاه بشو
آيا در نظر شما داماد پادشاه شدن آسان است؟ و حال آنكه من مرد مسكين و «: اود گفت پس خادمان شاؤل اين سخنان را به سمع داود رسانيدند و د23

  .حقيرم
  . و خادمان شاؤل او را خبر داده، گفتند كه داود به اين طور سخن گفته است24 
و شاؤل فكر كرد » .دشاه انتقام كشيده شود فلسطينيان تا از دشمنان پا به داود چنين بگوييد كه پادشاه مهر نمي خواهد جز صد قلفة«:  و شاؤل گفت25

 .داود را به دست فلسطينيان به قتل رساند
  .     پس خادمانش داود را از اين امر خبر دادند، و اين سخن به نظر داود پسند آمد كه داماد پادشاه بشود، و روزهاي معين هنوز تمام نشده بود26
ت نفر از فلسطينيان را كشته، داود قلفه هاي ايشان را آورد و آنها را تماماً نزد پادشاه گذاشتند، تا داماد  پس داود برخاسته، با مردان خود رفت و دويس27

  . و شاؤل دختر خود ميكال را به وي به زني داد. پادشاه بشود
  .و ميكال دختر شاؤل او را دوست مي داشت.  و شاؤل ديد و فهميد كه خداوند با داود است28
 .اود باز بيشتر ترسيد، و شاؤل همة اوقات دشمن داود بود و شاؤل از د29
 و بعد ازآن سرداران فلسطينيان بيرون آمدند؛ و هر دفعه كه بيرون مي آمدند داود از جميع خادمان شاؤل زياده عاقالنه حركت مي كرد، و از اين جهت 30

 .اسمش بسيار شهرت يافت
  

19 

  . دمان خويش فرمود تا داود را بكشند و شاؤل به پسرخود يوناتان و به جميع خا1
پس اآلن تا بامدادان خويشتن را . پدرم شاؤل قصد قتل تو دارد:  اما يوناتان پسر شاؤل به داود بسيار ميل داشت، و يوناتان داود را خبرداده، گفت2

  .نگاهدار و در جايي مخفي مانده، خود را پنهان كن
 تو را  رايي كه تو در آن مي باشي خواهم ايستاد، و دربارة تو با پدرم گفتگو خواهم كرد و اگر چيزي ببينم، و من بيرون آمده، به پهلوي پدرم در صح3

 .اطالع خواهم داد
  ،پادشاه بر بندة خود داود گناه نكند زيرا كه او به تو گناه نكرده است«:  و يوناتان دربارة داود نزد پدر خود شاؤل به نيكويي سخن رانده، وي را گفت4

  بلكه اعمال وي براي تو بسيار نيكو بوده است و
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 پس   و جان خويش را به دست خود نهاده، آن فلسطيني را كشت و خداوند نجات عظيمي به جهت تمامي اسرائيل نمود و تو آن را ديده، شادمان شدي؛5
  .چرا به خون بي تقصيري گناه كرده، داود را بي سبب بكشي

 . گرفت، و شاؤل قسم خورد كه به حيات خداوند او كشته نخواهد شد شاؤل به سخن يوناتان گوش6
 . آنگاه يوناتان او را از همة اين سخنان خبر داد و يوناتان داود را نزد شاؤل آورده، او مثل ايام سابق در حضور وي مي بود7
 .ر عظيمي شكست داد و از حضور وي فرار كردندو باز جنگ واقع شده، داود بيرون رفت و با فلسطينيان جنگ كرده، ايشان را به كشتا 8
 . و روح بد از جانب خداوند بر شاؤل آمد و او در خانه خود نشسته، مزراق خويش را در دست داشت و داود به دست خود مي نواخت9
را به ديوار زد و داود فرار كرده، آن شب اما او از حضور شاؤل بگريخت و مزراق .  و شاؤل خواست كه داود را با مزراق خود تا به ديوار بلند بزند10

 .نجات يافت
اگر امشب جان خود را «: اما ميكال، زن داود، او را خبر داده، گفت.  و شاؤل قاصدان به خانة داود فرستاد تا آن را نگهباني نمايند و در صبح او را بكشند11

 . فردا كشته خواهي شد خالص نكني،
 .فروهشته، او روانه شد و فرار كرده، نجات يافت پس ميكال داود را از پنجره 12
 . اما ميكال ترافيم را گرفته، آن را در بستر نهاد و باليني از پشم بز زير سرش نهاده، آن را با رخت پوشايند13
 . و چون شاؤل قاصدان فرستاده تا داود را بگيرند، گفت بيمار است14
 .او را بر بسترش نزد من بياوريد تا او را بكشم«: ند و گفت پس شاؤل قاصدان را فرستاد تا داود را ببين15
 . و چون قاصدان داخل شدند، اينك ترافيم در بستر و بالين پشم بز زير سرش بود16
مرا رها «: تبراي چه مرا چنين فريب دادي و دشمنم را رها كردي با نجات يابد؟ و ميكال  شاؤل را جواب داد كه او به من گف:  و شاؤل به ميكال گفت17

  كن؛ براي چه تو را بكشم؟
 . و داود فرار كرده، رهايي يافت، و نزد سموئيل رفته، در نايوت ساكن شدند18
 .اينك داود در نايوت رامه است:  پس شاؤل را خبر داده، گفتند19
و سموئيل را كه به پيشوايي ايشان ايستاده است، روح خدا  و شاؤل قاصدان براي گرفتن داود فرستاد، و چون جماعت انبيا را ديدند كه نبوت مي كنند 20

 .بر قاصدان شاؤل آمده، ايشان نيز نبوت كردند
 .و شاؤل باز قاصدان سوم فرستاده، ايشان نيز نبوت كردند.  و چون شاؤل را خبر دادند، قاصدان ديگر فرستاده، ايشان نيز نبوت كردند21
اينك  «: و كسي گفت»  سموئيل و داود كجا مي باشند؟  : به چاه بزرگ كه نزد سيخُوه است رسيد، سؤال كرده، گفت پس خود او نيز به رامه رفت، و چون22

 .در نايوت رامه هستند
 . و به آنجا به نايوت رامه روانه شد و روح خدا بر او نيز آمد و در حيني كه مي رفت نبوت مي كرد تا به نايوت رامه رسيد23
آيا شاؤل نيز از جمله :  بنابراين گفتند امة خود را كنده، به حضور سموئيل نبوت مي كرد و تمامي آن روز و تمامي آن شب برهنه افتاد، و او نيز ج24

 انبياست؟
 

20 

 كه قصد جان من دارد؟چه كرده ام و عصيانم چيست و در نظر پدرت چه گناهي كرده ام :  و داود از نايوت رامه فرار كرده، آمد و به حضور يوناتان گفت1

پس چگونه پدرم اين امر را از من . اينك پدر من امري بزرگ و كوچك نخواهد كرد جز آنكه مرا اطالع خواهد داد. تو نخواهي مرد! حاشا:  او وي را گفت2
 . چنين نيست مخفي بدارد؟

ولكن به حيات . ، و مي گويد مبادا يوناتان اين را بداند و غمگين شودپدرت نيكو مي داند كه در نظر تو التفات يافته ام:  و داود نيز قسم خورده، گفت3
 .خداوند و به حيات تو كه در ميان من و موت، يك قدم بيش نيست

 .هر چه دلت بخواهد آن را براي تو خواهم نمود:  يوناتان به داود گفت4
 .پس مرا رخصت بده كه تا شام سوم، خود را در صحرا پنهان كنم.  به غذا بنشينماينك فردا اول ماه است و من مي بايد با پادشاه:  داود به يوناتان گفت5
 .است  اگر پدرت مرا مفقود بيند، بگو داود از من بسيار التماس نمود كه به شهر خود به بيت لحم بشتابد، زيرا كه تمامي قبيله او آنجا قرباني ساليانه6
 . خواهد بود؛ و اما اگر بسيار غضبناك شود بدانكه او به بدي جازم شده است اگر گويد كه خوب، آنگاه بنده ات را سالمتي7
و اگر عصيان در من باشد، خودت مرا بكش زيرا براي چه مرا .  پس با بندة خود احسان نما چونكه بندة خويش را با خودت به عهد خداوند در آوردي8

 ».نزد پدرت ببري
  دانستم بدي از جانب پدرم جزم شده است كه بر تو بيايد، آيا تو را ازآن اطالع نمي دادم؟زيرا اگر مي! حاشا از تو : يوناتان گفت9

  اگر پدرت تو را به درشتي جواب دهد، كيست كه مرا مخبر سازد؟:  داود به يوناتان گفت10
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 .و هر دو ايشان به صحرا رفتند. بيا تا به صحرا برويم:  يوناتان به داود گفت11
اي يهوه، خداي اسرائيل، چون فردا يا روز سوم پدر خود را مثل اين وقت آزمودم و اينك اگر براي داود خير باشد، اگر من نزد :  داود گفت و يوناتان به12

 او نفرستم و وي را اطالع ندهم،     

، پس تو را اطالع داده، رها خواهم نمود تا به سالمتي بروي و اما اگر پدرم ضرر تو را ثواب بيند.  خداوند با يوناتان مثل اين بلكه زياده از اين عمل نمايد13
 .و خداوند همراه تو باشد چنانكه همراه پدر من بود

  و نه تنها مادام حياتم، لطف خداوند را با من بجا آوري تا نميرم، 14

 .ا جمعاً از روي زمين منقطع ساخته باشد بلكه لطف خود را از خاندانم تا به ابد قطع ننمايي، هم در وقتي كه خداوند دشمنان داود ر15
 .  پس يوناتان با خاندان داود عهد بست و گفت خداوند اين را از دشمنان داود مطالبه نمايد16

 . و يوناتان بار ديگر به سبب محبتي كه با او داشت، داود را قسم داد زيرا كه او را دوست مي داشت، چنانكه جان خود را دوست مي داشت17
 .فردا اول ماه است و چونكه جاي تو خالي مي باشد، تو را مفقود خواهند يافت: يوناتان او را گفت و 18
 . و در روز سوم به زودي فرود شده، به جايي كه خود را در آن روز شغل پنهان كردي بيا و در جانب سنگ آزَل بنشين19
 . ازم و من سه تير به طرف آن خواهم انداخت كه گويا به هدف مي اند20

آنگاه بيا زيرا كه براي تو سالمتي است و به حيات خداوند تو .  و اينك خادم خود را فرستاده، خواهم گفت برو و تيرها از اين طرف تو است، آنها را بگير21
 .را هيچ ضرري نخواهد بود

 .تو را رها كرده استاينك تيرها از آن طرف توست، آنگاه برو زيرا خداوند :  اما اگر به خادم چنين بگويم كه22
 . و اما آن كاري كه من و تو دربارة آن گفتگو كرديم، اينك خداوند در ميان من و تو تا به ابد خواهد بود23
 . و چون اول ماه رسيد، پادشاه براي غذا خوردن نشست.  پس داود خود را در صحرا پنهان كرد24

 .بود يوار نشسته، و يوناتان ايستاده بود و اَبنير به پهلوي شاؤل نشسته، و جاي داود خالي و پادشاه در جاي خود بر حسب عادتش بر مسند، نزد د25
 !البته طاهر نيست. چيزي بر او واقع شده، طاهر نيست:  و شاؤل در آن روز هيچ نگفت زيرا گمان  مي برد26
 چرا پسر يسا، هم ديروز و هم امروز به غذا نيامد؟: ر خود يوناتان گفتپس شاؤل به پس.  و در فرداي اول ماه كه روز دوم بود، جاي داود نيز خالي بود27

 .داود از من بسيار التماس نمود تا به بيت لحم برود:  يوناتان در جواب شاؤل گفت28
ن در نظر تو التفات يافتم، تمنّا اينكه مرا رخصت بدهي زيرا خاندان ما را در شهر قرباني است و برادرم مرا امر فرموده است؛ پس اگر اآل:  و گفت29

 .از اين جهت به سفرة پادشاه نيامده است. مرخص بشوم تا برادران خود را ببينم
اي پسر زن كردنكشِ فتنه انگيز، آيا  نمي دانم كه تو پسر يسا را به جهت افتضاح خود و افتضاح :  آنگاه خشم شاؤل بر يوناتان افروخته شده، او را گفت30

 ختياركرده اي؟ عورت مادرت ا

 .پس اآلن بفرست و او را نزد من بياور زيرا كه البته خواهد مرد.  زيرا مادامي كه پسر يسا بر روي زمين زنده باشد، تو و سلطنت تو پايدار نخواهيد ماند31
 چرا بميرد؟ چه كرده است؟:  يوناتان پدر خود شاؤل را جواب داده، وي را گفت32

 .پس يوناتان دانست كه پدرش بر كشتن داود جازم است. د را به او انداخت تا او را بزند آنگاه شاؤل مزراق خو33
 . و يوناتان به شدت خشم، از سفره برخاست و در روز دوم ماه، طعام نخورد چونكه براي داود غمگين بود زيرا پدرش او را خجل ساخته بود34
 .و يك پسر كوچك همراهش بود. رده بود، به صحرا بيرون رفت و بامدادان يوناتان در وقتي كه با داود تعيين ك35
 .و چون پسر مي دويد، تير را چنان انداخت كه از او رد شد» .بدو و تيرها را كه مي اندازم پيدا كن:  و به خادم خود گفت36
 آيا تير به آن طرف تو نيست؟:  گفت كه مي رفت، يوناتان در عقب پسر آواز داده،  و چون پسر به مكان تيري كه يوناتان انداخته بود،37

 .پس خادم يوناتان تيرها را برداشته، نزد آقاي خود برگشت.  و يوناتان در عقب پسر آواز داد كه بشتاب و تعجيل كن و درنگ منما38
 .اما يوناتان و داود اين امر را مي دانستند.  و پسر چيزي نفهميد39
 .برو و آن را به شهر ببر: د داده، وي را گفت و يوناتان اسلحة خود را به خادم خو40
 و چون پسر رفته بود، داود از جانب جنوبي برخاست و بر روي خود بر زمين افتاده، سه مرتبه سجده كرد و يكديگر را بوسيده، با هم گريه كردند تا 41

 .داود از حد گذرانيد
ه نام خداوند قسم خورده، گفتيم كه خداوند در ميان من و تو و در ميان ذرية من و ذرية تو به سالمتي برو چونكه ما هر دو ب«:  و يوناتان به داود گفت42

 .پس برخاسته، برفت و يوناتان به شهر برگشت» .تا به ابد باشد
 

21 

 سي با تو نيست؟چرا تنها آمدي و ك: و اَخيملَك لرزان شده، به استقبال داود آمده، گفت.  و داود به نُوب نزد اَخيملَك كاهن رفت1
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از اين كاري كه تو را مي فرستم و از آنچه به تو امر فرمودم كسي اطالع : پادشاه مرا به كاري مأمور فرمود و مرا گفت«:  داود به اَخيملَك كاهن گفت2
 .نيابد، و خادمان را به فالن و فالن جا تعيين نمودم

 ». است به من بده پس اآلن چه در دست داري؟ پنج قرص نان يا هرچه حاضر3
 .هيچ نان عام در دست من نيست، ليكن نان مقدس هست، اگر خصوصاً خادمان، خويشتن را از زنان باز داشته باشند:  كاهن در جواب داود گفت4
، و آن بطوري عام است به درستي كه در اين سه روز زنان از ما دور بوده اند و چون بيرون آمدم ظروف جوانان مقدس بود«:  داود در جواب كاهن گفت5

 .خصوصاً چونكه امروز ديگري در ظرف مقدس شده است
 پس كاهن، نان مقدس را به او داد زيرا كه در آنجا ناني نبود غير از نان تَقْدمه كه از حضور خداوند برداشته شده بود، تا در روز برداشتنش نان گرم 6

 .بگذارند
 .سمي به دوآغ ادومي بود، به حضور خداوند اعتكاف داشت، و بزرگترين شبانان شاؤل بود و در آن روز يكي از خادمان شاؤل كه م7
آيا اينجا در دستت نيزه يا شمشير نيست، زيرا كه شمشير و سالح خويش را با خود نياورده ام چونكه كار پادشاه به تعجيل :  و داود به اَخيملَك گفت8

 .بود
اگر مي خواهي آن را بگيري بگير، زيرا غير ازآن . سطيني كه در درة اياله كُشتي، در پشت ايفود به جامة ملفوف استاينك شمشير جليات فل:  كاهن گفت9

 .آن را به من بده. مثل آن، ديگري نيست: داود گفت. در اينجا نيست
 . پس داود آن روز برخاسته، از حضور شاؤل فرار كرده، نزاد اَخيش، ملك جت آمد10
آيا اين داود، پادشاه زمين نيست؟ و آيا دربارة او رقص كنان سرود خوانده، نگفتند كه شاؤل هزاران خود را و داود ده : ن اخيش او را گفتند و خادما11

 هزاران خود را كشت؟

 . و داود جتّ بسيار بترسيد12
 و بر لنگه هاي درخط مي كشيد و آب دهنش را بر ريش خود مي  و در نظر ايشان رفتار خود را تغيير داده، به حضور ايشان خويشتن را ديوانه نمود،13

 .ريخت
 او را چرا نزد من آورديد؟ . اينك اين شخص را مي بينيد كه ديوانه است:  و اَخيش به خادمان خود گفت14

 »ن بشود؟ آيا محتاج به ديوانگان هستم كه اين شخص را آورديد تا نزد من ديوانگي كند؟ و آيا اين شخص داخل خانة م15
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 .و چون برادرانش و تمامي خاندان پدرش شنيدند، آنجا ازد او فرود آمدند.  و داود  از آنجا رفته، به مغاره عرالم فرار كرد1
 . و هركه در تنگي بود و قرض دار و هر تلخي جان داشت، نزد او جمع آمدند، و بر ايشان سردار شد و تخميناً چهار صد نفر با او بودند2
  .تمنّا اينكه پدرم و مادرم نزد شما بيايند تا بدانم خدا براي من چه خواهد كرد«:  داود از آنجا به مصْفَه مو آب رفته، به پادشاه مو آب گفت و3
 . پس ايشان را نزد پادشاه مو آب برد و تمامي روزهايي كه داود در آن مالذ بود، نزد او ساكن بودند4
 .پس داود رفت و به جنگل حارث درآمد» .ر اين مالذ ديگر توقف منما بلكه روانه شده، به زمين يهودا برو و جاد نبي به داود گفت كه د5
و شاؤل در جِبعه، زير درخت بلوط در رامه نشسته بود، و نيزه اش در دستش، و جميع .  و شاؤل شنيد كه داود و مردماني كه با وي بودند پيدا شده اند6

 .      يستاده بودندخادمانش در اطراف او ا

آيا پسر يسا به جميع كشتزارها و تاكستانها خواهد داد و آيا همگي شما را سردار هزاره ها و سردار صده ها خواهد ! حال اي بنيامينيان بشنويد:  گفت7
 ساخت؟ 

 و از شما كسي براي من غمگين نمي شود تا مرا خبر  ت؟ كه جميع شما بر من فتنه انگيز شده، كسي مرا اطالع ندهد كه پسر من با پسر يسا عهد بسته اس8
 دهد كه پسر من بندة مرا برانگيخته است تا در كمين بنشيند چنانكه امروز هست؟

 .پسر يسا را ديدم كه به نُوب نزد اَخيملَك بن اَخيتُوب در آمد:  و در آغ اَدومي كه با خادمان شاؤل ايستاده بود، در جواب گفت9
 .از براي وي از خداوند سؤال نمود و توشه اي به او داد و شمشير جلْيات فلسطيني را نيز به او داد و او 10
 . پس پادشاه فرستاده، اَخيملَك بن اَخينُوب كاهن و جميع كاهنان خاندان پدرش را كه در نُوب بودند طلبيد، و تمامي ايشان نزد پادشاه آمدند11
 !لبيك اي آقايم: او گفت. ب بشنواي پسر اَخيتُو:  و شاؤل گفت12
تو و پسر يسا چرا بر من فتنه انگيختيد به اينكه به وي نان و شمشير دادي و براي وي از خدا سؤال نمودي تا به ضد من بر خاسته،  :  شاؤل به او گفت13

 در كمين بنشيند چنانكه امروز شده است؟

بندگانت كه مثل داود امين باشد و او داماد پادشاه است و در مشورت شريك تو و در خانة تو مكرم كيست از جميع :  اَخيملَك در جواب پادشاه گفت14
 .است
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پادشاه اين كار را به بندة خود و به جميع خاندان پدرم اسناد ندهد زيرا كه بنده ات .  آيا امروز به سؤال نمودن از خدا براي او شروع كردم؟ حاشا از من15
 .كم يا زياد ندانسته بوداز اين جميع چيزها 

 .اي اَخيملَك تو و تمامي خاندان پدرت البته خواهيد مرد:  پادشاه گفت16
برخاسته، كاهنان خداوند را بكشيد زيرا كه دست ايشان با داود است و با اينكه دانستند :  آنگاه پادشاه به شاطراني كه به حضورش ايستاده بودند، گفت17

 .اما خادمان پادشاه نخواستند كه دست خود را دراز كرده، بر كاهنان خداوند هجوم آورند.  اطالع ندادندكه او فرار مي كند، مرا
و دوآغ ادومي برخاسته، بر كاهنان حمله آورد و هشتاد و پنج نفر را كه ايفود كتان مي » .تو بر گرد و بر كاهنان حمله آور:  پس پادشاه به دوآغ  گفت18

 .كشتپوشيدند، در آن روز 
 . و نوب را نيز كه شهر كاهنان است به دم شمشير زد و مردان و زنان و اطفال شير خوارگان و گاوان و االغان و گوسفندان را به دم شمشير كُشت19
 . اما يكي از پسران اَخيملَك بن اَخيتَوب كه ابياتار  نام داشت، رهايي يافته، در عقب داود فرار كرد20
 .ا مخبر ساخت  كه شاؤل كاهنان خداوند را كشت و ابياتار داود ر21
پس من باعث كشته شدن تماني اهل خاندان . آغ ادومي در آنجا بود، دانستم كه او شاؤل را البته مخبر خواهد ساخت روزي كه دو«:  داود به ابياتار گفت22

 .پدرت شدم
 .و لكن نزد من محفوظ خواهي بود. خواهد داشت نزد من بمان و مترس زيرا هركه فصد جان من دارد، قصد جان تو نيز 23

 
23 

 .اينك فلسطينيان با قَعيلَه جنگ مي كنند و خرمنها را غارت مي نماند«:  و به داود خبر داده، گفتند1
 .برو و فلسطينيان را شكست داده، فَعيلَه را خالص كن: خداوند به داود گفت»  آيا بروم و اين فلسطينيان را شكست دهم؟ 2
 ».پس چند مرتبه زياده اگر به مقابلة لشكرهاي فلسطينيان به فَعيلَه برويم. اينك اينجا در يهودا مي ترسيم«: ردمان داود وي راگفتند م3
 .دبرخيز به قَعيلَه برو زيرا كه من فلسطينيان را به دست تو خواهم دا«:  و داود با ديگر از خداوند سؤال نمود و خداوند او را جواب داده، گفت4
پس داود ساكنان قَعيلَه را .  و داود با مردانش به قَعيلَه رفتند و با فلسطينيان جنگ كرده، مواشي ايشان را بردند، و ايشان را به كشتار عظيمي كشتند5

 .نجات داد
 .     و هنگامي كه ابياتار بن اَخيملَك نزد داود به قَعيلَه فرار كرد، ايفود را در دست خود آورد6

خدا او را به دست من سپرده است، زيرا به شهري كه دروازة ها و پشت بندها دارد «:  شاؤل خبر دادند كه داود به قَعيلَه آمده است و شاؤل گفت و به7
 .داخل شده، محبوس گشته است

 . و شاؤل جميع قوم را براي جنگ طلبيد تا به قَعيلَه فرود شده، داود و مردانش را محاصره  نمايد8
 .ايفود را نزديك بياور:  داود دانست كه شاؤل شرارت را براي او انديشيده است، به اتياتار كاهن گفت و چون9
 اي يهوه خداي اسرائيل، بنده ات شنيده است كه شاؤل عزيمت دارد كه به قَعيلَه بيايد تا به خاطر من شهر را خراب كند:  و داود گفت10

سليم خواهند نمود؟ و آيا شاؤل چنانكه بنده ات شنيده است، خواهد آمد؟ اي يهوه، خداي اسرائيل، مسألت آنكه بندة خود  آيا اهل قَعيلَه مرا به دست او ت11
 .خداوند گفت كه او خواهد آمد. را خبر دهي

 .ودآيا اهل قَعيلَه مرا و كسان مرا به دست شاؤل تسليم خواهند نمود؟ خداوند گفت كه تسليم خواهند نم:  داود گفت12
و چون به شاؤل خبر دادند كه .  پس داود و مردانش كه تخميناً ششصد نفر بودند، برخاسته، از قَعيلَه بيرون رفتند و هر جايي كه توانستند بروند، رفتند13

 .داود از قَعيلَه فرار كرده است، از بيرون رفتن باز ايستاد
 .و شاؤل همه روزه اورا مي طلبيد، ليكن خداوند او را به دستش تسليم ننمود. ن زيف توقف نمود و داود در بيابان در مالذها نشست و در كوهي در بيابا14
 . و داود ديد كه شاؤل به قصد جان او بيرون آمده است، و داود در بيابان زيف در جنگل ساكن بود15
 . و يوناتان، پسر شاؤل، به جنگل آمده، دست او را به خدا تقويت نمود16
مترس زيرا كه دست پدر من، شاؤل تو را نخواهد جست، و تو بر اسرائيل پادشاه خواهي شد، و من دومين تو خواهم بود و پدرم شاؤل «: گفت و او را 17

 .نيز اين را مي داند
 . و هر دو ايشان به حضور خداوند عهد بستند و داود به جنگل برگشت و يوناتان به خانة خود رفت18
 آيا داود در مالذهاي جنگل در كوه حخلَه كه به طرف جنوب بيابان است، خود را نزد ما پنهان نكرده است؟:  جِيعه آمده، گفتند و زيفيان نزد شاؤل به19

 . پس اي پادشاه چنانكه دلت كمال آرزو براي آمدن دارد بيا و تكليف ما اين است كه او را به دست پادشاه تسليم نماييم20 
  .وند مبارك باشيد چونكه بر من دلسوزي نموديدشما جانب خدا:  شاؤل گفت21
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يق نموده، جایی را که آمد و رفت می کند ببينيد و بفهميد، و ديگر اينکه کيست که او را در آنجا ديده است، زيرا به من گفته شد تحق پس برويد و بيشتر 22
 .که بسيار با مکر رفتار می کند

و اگر در اين زمين . د را در آنها پنهان مي كند، بدانيد و حقيقت حال را به من باز رسانيد تا با شما بيايم پس ببينيد و جميع مكانهاي مخفي را كه خو23
 .باشد او را از جميع هزاره هاي يهودا پيدا خواهم كرد

 .ودندو داود و مردانش در بيابان معون در عربه به طرف جنوب صحرا ب.  پس برخاسته، پيش روي شاؤل به زيف رفتند24
 .و شاؤل چون اين را شنيد، داود را در بيابان معون تعاقب نمود. و چون داود را در بيابان معون ساكن شد.  و شاؤل و مردان او به تفحص او رفتند25
 .ودند تا ايشان را بگيرندو شاؤل و مردانش داود و كسانش را احاطه نم. و داود مي شتافت كه از حضور شاؤل بگريزد.  و شاؤل به يك طرف ديگر كوه26
 .بشتاب و بيا زيرا كه فلسطينيان به زمين حمله آورده اند«:  اما قاصدي نزد شاؤل آمده، گفت27
 . محلُقُوت ناميدند بنابراين آن مكان را صخرة.  پس شاؤل از تعاقب نمودن داود برگشته، به مقابلة فلسطينيان رفت28
 .ذهاي عين جدي ساكن شدآمده، در مال  و داود از آنجا بر29

 
24 

 اينك داود در بيابان عين جدي است،:  و واقع شد بعد از برگشتن شاؤل از عقب فلسطينيان كه او را خبر داده، گفتند1

 . و شاؤل سه هزار نفر برگزيده را از تمامي اسرائيل گرفته، براي جستجوي داود و كسانش بر صخره هاي بزهاي كوهي رفت2
و داود و كسان او در جانبهاي . و شاؤل داخل آن شد تا پايهاي خود را بپوشاند. راه به آغلهاي گوسفندان كه در آنجا مغاره اي بود، رسيد و به سر 3

 مغاره نشسته بودندو

ود تا هرچه در نظرت پسند اينك روزي كه خداوند به تو وعده داده است كه همانا دشمن تو را به دست تو تسليم خواهم نم:  و كسان داود وي را گفتند4
 . و داود بر خاسته، دامن رداي شاؤل را آهسته بريد» .آيد به او عمل نمايي

 . و بعد از آن دل داود مضطرب شد از اين جهت كه دامن شاؤل را بريده بود5
 دست خود را بر او دراز نمايم چونكه او مسيح حاشا بر من از جانب خداوند كه اين امر را به آقاي خود مسيح خداوند بكنم، و«:  و به كسان خود گفت6

 .خداوند است
 . پس داود كسان خود را به اين سخنان توبيخ نموده، ايشان را نگذاشت كه بر شاؤل برخيزند، و شاؤل از مغاره برخاسته، راه خود را پيش گرفت7
و چون شاؤل به عقب خود نگريست، داود رو . اي آقايم پادشاه: زده، گفت و بعد از آن، داود بر خاسته، از عقب مغاره بيرون رفت و در عقب شاؤل صدا 8

 . به زمين خم شده، تعظيم كرد

  .چرا سخنان مردم را مي شنوي  كه مي گونيد اينك داود قصّد اذيت  تو دارد:  و داود به شاؤل گفت9
ست من تسليم نمود، و بعضي گفتند كه تو را بكشم، اما چشمم بر تو شفقت  اينك امروز چشمانت ديده است كه چگونه خداوند تو را در مغاره امروز به د10

 .نموده، گفتم دست خود را بر آقاي خويش دراز نكنم، زيرا كه مسيح خداوند است
اما تو جان .  نكرده ام و اي پدرم مالحظه كن و دامن رداي خود را بريدم و تو را نكشتم، بدان و ببين كه بدي و خيانت در دست من نيست، و به تو گناه11

 .مرا شكار مي كني تا آنرا گرفتار سازي
 .اما دست من بر تو نخواهد شد.  خداوند در ميان من و تو حكم نمايد، و خداوند انتقام مرا از تو بكشد 12
 . چنانكه مثَل قديمان مي گويد كه شرارت از شريران صادر مي شود، اما دست من بر تو نخواهد شد13
 ! عقب كيست كه پادشاه اسرائيل بيرون مي آيد و كيست كه او را تعاقب مي نمايي، در عقب سگ مرده اي بلكه در عقب يك كَيك و در 14

 ». پس خداوند داور  باشد و ميان من و تو حكم نمايد و مالحظه كرده، دعوي مرا با تو فيصل كند و مرا از دست تو برهاند15
 .آيا اين آواز توست اي پسر من داود؟ شاؤل آواز خود را بلند كرده، گريست«:  به شاؤل فارغ شد، شاؤل گفت و چون داود از گفتن اين سخنان16
 .تو از من نيكوتر هستي زيرا كه تو جزاي نيكو به من رسانيدي و من جزاي بد به تو رسانيدم:  و به داود گفت17
 . خداوند مرا به دست تو تسليم كرده، و مرا نكشتي و تو امروز ظاهر كردي كه چگونه به من احسان نمودي چونكه18
 . و اگر كسي دشمن خويش را بيابد، آيا او را به نيكويي دعا نمايد؟ پس خداوند تو را به نيكويي جزا دهد به سبب آنچه امروز به من كردي19
 .هد گرديد و حال اينك مي دانم كه البته پادشاه خواهي شد و سلطنت اسرائيل در دست تو ثابت خوا20
 . پس اآلن براي من قسم به خداوند بخور كه بعد از من ذرية مرا منقطع نسازي، و اسم مرا از خاندان پدرم محو نكني21
 . و داود براي شاؤل قسم خورد ، و شاؤل به خانة خود رفت و داود و كسانش به مأمن خويش آمدند22
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و داود برخاسته، به بيابان فاران . ه، از برايش توحه گري نمودند، و او را در خانه اش رامه دفن نمودند و سموئيل وفات نموده، و تمامي اسرائيل جمع شد1
 .فرود شد

 و در معون كسي بود كه امالكش در كَرمل بود و آن مرد بسيار بزرگ بود و سه هزار گوسفند و هزار بز داشت، وگوسفندان خود را در كَرمل پشم مي 2
 .بريد

 .اما آن مرد سخت دل و بد رفتار و از خاندان كاليب بود. آن زن نيك فهم وخوش منظر بود. سم آن شخص نابال بود و اسم زنش اَبيجايل و ا3
 . و داود در بيابان شنيد كه نابال گلة خود را پشم مي برد4
 .د نابال رفته، از زبان من سالمتي او را بپرسيدبه كَرمل برآييد و نز« پس داود ده خادم فرستاد و داود به خادمان خود گفت كه 5
 .زنده باش و سالمتي بر تو باد و خاندان تو و بر هرچه داري سالمتي باشد:  و چنين گوييد6
 بودند، چيزي از ايشان همة روزهايي كه در كَرمل.  و اآلن شنيده ام كه پشم برندگان داري و به شبانان تو كه در اين اوقات نزد ما بودند، اذيت نرسانيديم7

 .گُم نشد
تمنّا اينكه آنچه دستت بيابد به . پس خادمان در نظر تو التفات يابند زيراكه در روز سعادتمندي آمده ايم.  از خادمان خود بپرس و تو را خواهند گفت8

 ».بندگانت و پسرت داود بدهي
 .نابال گفته، ساكت شدند پس خادمان داود آمدند و جميع اين سخنان را از زبان داود به 9
 .داود كيست و پسر يسا كيست؟ امروز بندگان هر يكي از آقاي خويش مي گريزند«:  و نابال به خادمان داود جواب داده، گفت10
  آيا نان و آب خود را و گوشت را كه براي پشم برندگان خود ذبح نموده ام، بگيرم و به كساني كه نمي دانم از كجا هستند بدهم؟11

 . پس خادمان داود برگشته، مراجعت نمودند و آمده داود را از جميع اين سخنان مخبر ساختند12
و تخميناً چهارصد . و هر يك شمشير خود را بستند، و داود نيز شمشير خود را بست. هر يك از شما شمشير خود را ببندد«:  و داود به مردان خود گفت13

 .ر نزد اسباب ماندندنفر از عقب داود رفتند، و دويست نف
 .اينك داود، قاصدان از بيابان فرستاد تا آقاي مرا تحيت گويند و او ايشان را اهانت نمود:  و خادمي از خادمانش به اَبيجايل، زن نابال، خبر داده، گفت14
 .شتيم، اذّيتي به ما نرسيد و چيزي از ما گُم نشد و آن مردمان احسان بسيار به ما نمودند و همة روزهايي كه در صحرا بوديم و با ايشان معاشرت دا15
 . و تمام روزهايي كه با ايشان گوسفندان را مي چرانيديم، هم در شب و هم در روز براي ما مثل حصار بودند16
17عال است كه احدي با وي سخن  پس اآلن بدان و ببين كه چه بايد بكني زيرا كه بدي براي آقاي ما و تمامي خاندانش مهياست، چونكه او به حدي پسر بلي

 .نتواند گفت
 آنگاه اَبيجايل تعجيل نموده، دويست گردة نان و دو مشگ شراب و پنج گوسفند مهيا شده، و پنج كيل خوشة برشته و صد قرص كشمش و دويست 18

 .قرص انجير گرفته، آنها را بر االغها گذاشت
 .اما به شوهر خود نابال هيچ خبر نداد» . من از عقب شما مي آيمپيش من برويد و اينك«:  و به خادمان خود گفت19
 . و چون بر االغ خود سوار شده، از ساية كوه به زير مي آمد، اينك داود و كسانش به مقابل او رسيدند و به ايشان برخورد20
كه از جميع اموالش چيزي گم نشد، و او بدي را به عوض نيكويي به تحقيق كه تمامي مايملك اين شخص را در بيابان عبث نگاه داشتم «:  و داود گفته بود21

 .به من پاداش داده است
 . خدا به دشمنان داود چنين بلكه زياده از اين عمل نمايد اگر از همة متعلقان او تا طلوع صبح ذكوري واگذارم22
 . به روي خود به زمين افتاد، تعظيم نمود و چون اَبيجايل، داود را ديد، تعجيل نموده، از االغ پياده شد و پيش داود23
 .اي آقايم، اين تقصير بر من باشد و كنيزت در گوش تو سخن بگويد، و سخنان كنيز خود را بشنو:  و نزد پايهايش افتاده، گفت24
ليكن من كنيز تو خادماني را كه . ا اوست و آقايم دل خود را بر اين مرد بليعال، يعني نابال مشغول نسارد، زيراكه اسمش مثل خودش است؛ و حماقت ب25

 .آقايم فرستاده بود، نديدم
 و اآلن اي آقايم به حيات خداوند و به حيات جان تو چونكه خداوند تو را از ريختن خون و از انتقام كشيدن به دست خود منع نموده است، پس اآلن 26

 .ايم مثل نابال بشوندقدشمنانت و جويندگان ضرر آ
 .ين هديه اي كه كنيزت براي آقاي خود آورده است، به غالماني كه همراه آقايم مي روند، دادة شود و اآلن ا27
 و تقصير كنيز خود را عفو نما زيرا به درستي كه خداوند براي آقايم خانة استوار بنا خواهد نمود، چونكه آقايم در جنگهاي خداوند مي كوشد و بدي در 28

 .رسيدتمام روزهايت به تو نخواهد 
و اما جان دشمنانت را گويا .  و اگرچه كسي براي تعاقب تو و به قصد جانب برخيزد، اما جان آقايم در دستة حيات، نزد يهوه، خدايت، بسته خواهد شد29

 .از ميان كفة فالخن خواهد انداخت
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  و تو را پيشوا براسرائيل نصب نمايد،        و هنگامي كه خداوند بر حسب همة احساني كه براي آقايم وعده داده است، عمل آورد،30

 آنگاه اين براي تو سنگ مصادم و به جهت آقايم لغزش دل نخواهد بودكه خون بي جهت ريختة اي و آقايم انتقام خود را كشيده باشد؛ و چون خداوند به 31
 ».آقايم احسان نمايد، آنگاه كنيز خود را بياد آور

 . هوه، خداي اسرائيل، متبارك باد كه تو امروز به استقبال من فرستادي:  داود به اَبيجايل گفت32

 . و حكمت تو مبارك و تو نيز مبارك باشي كه امروز مرا از ريختن خون و از كشيدن انتقام خويش به دست خود منع نمودي33
 اگر تعجيل ننموده، به استقبال من نمي آمدي، البته تا طلوع صبح براي  وليكن به حيات يهوه، خداي اسرائيل، كه مرا از رسانيدن اذيت به تو منع نمود،34

 نابال ذكوري باقي نمي ماند

 .به سالمتي به خانه ات برو و ببين كه سخنت را شنيده، تو را مقبول داشتم:  پس داود آنچه را كه به جهت او آورده بود، از دستش پذيرفته، به او گفت35
و دل نابال در اندرونش شادمان بود چونكه بسيار . مي داشت و اينك او ضيافتي مثل ضيافت ملوكانه در خانة خود. برگشت پس ابيجايل نزد نابال 36

 . مست بود و تا طلوع صبح چيزي كم يا زياد به او خبر نداد

 .رده گرديد و خود مثل سنگ شد و بامدادان چون شراب از نابال بيرون رفت، زنش اين چيزها را به او بيان كرد و دلش در اندرونش م37
 . و واقع شد كه بعد از ده روز خداوند نابال را مبتال ساخت كه بمرد38
مبارك باد خداوند كه انتقام عار مرا از دست نابال كشيده، و بندة خود را از بدي نگاه داشته است، زيرا :  و چون داود شنيد كه نابال مرده است، گفت39

 .و داود فرستاده، با ابيحال سخن گفت تا او را به زني خود بگيرد. به سرش رد نموده استخداوند شرارت نابال را 
 .داود ما را نزد تو فرستاده است تا تو را براي خويش به زني بگيرد:  و خادمان داود نزد اَبِيجايل به كَرمل آمده، با وي مكالمه كرده، گفتند40
 .اينك كنيزت بنده است تا پايهاي خادمان آقاي خود را بشويد: گفت و او برخاسته، رو به زمين خم شد و 41
 .غ خود سوار شد و پنج كنيزش همراهش روانه شدند و از عقب قاصدان داود رفته، زن او شد  و اَبِيجايل تعجيل نموده، برخاست و بر اال42
 .ند و داود اَخينُوعمِ يزْرعيليه را نيز گرفت و هر دو ايشان زن او شد43
 . و شاؤل دختر خود، ميكال، زن داود را به فَلْطي ابن اليش كه از جلِّيم بود، داد44

 
26 

 آيا داود خويشتن را در تلّ حخيله كه در مقابل بيابان است، پنهان نكرده است؟:  پس زفيان نزد شاؤل به جِبعه آمده، گفتند1

 . هزار مرد از برگزيدگان اسرائيل همراهش رفتند تا داود را در بيابان زيف جستجو نمايد آنگاه شاؤل برخاسته، به بيابان زيف فرود شد و سه2
 و چون ديد كه شاؤل در عقبش در بيابان آمده است،.  و شاؤل در تل حخيله كه در مقابل بيابان به سر راه است اردو زد، و داود در بيابان ساكن بود3

 . شاؤل به تحقيق آمده است داود جاسوسان فرستاده، دريافت كرد كه4
. و داود مكاني را كه شاؤل و اَبنير، پسر نير، سردار لشكرش خوابيده بودند، مالحظه كرد.  و داود برخاسته، به جايي كه شاؤل در آن اردو زده بود، آمد5

 .و شاؤل در اندرون سنگر مي خوابيد و قوم در اطراف او فرود آمده بودند
من همراه تو : ابيشاي گفت» كيست كه همراه من نزد شاؤل به اردو بيايد؟:  حتّي و اَبِيشاي ابن صَرويه برادر يوآب خطاب كرده، گفت و داود به اَخيملَك6

 .مي آيم
ه، و اَبنير و  پس داود و ابيشاي در شب به ميان قوم آمدند و اينك شاؤل در اندرون سنگر دراز شده، خوابيده بود، و نيزه اش نزد سرش در زمين كوبيد7

 .قوم در اطرافش خوابيده بودند
پس اآلن اذن بده تا او را با نيزه يك دفعه به زمين بدوزم و او را  دوباره . امروز خدا، دشمن تو را به دستت تسليم نموده«:  و ابيشاي به داود گفت8

 .نخواهم زد
 داوند دست خود را دراز كرده، بي گناه باشد؟او را هالك مكن، زيرا كيست كه به مسيح خ«:  و داود به ابيشاي گفت9

 . به حيات يهوه قسم كه خداوند او را خواهد زد يا اجلش رسيده، خواهد مرد يا به جنگ فرود شده، هالك خواهد گرديد«:  و داود گفت10

 . سرش است و سبوي آب را بگير و برويماما اآلن نيزه اي را كه نزد.  حاشا بر من از خداوند كه دست خود را بر مسيح خداوند دراز كنم11
 پس داود نيزه و سبوي آب را از نزد سر شاؤل گرفت و روانه شدند، و كسي نبود كه ببيند و بداند يا بيدار شود زيرا جميع ايشان در خواب بودند، 12

 .چونكه خواب سنگين از خداوند بر ايشان مستولي شده بود
 .ور به سر كوه بايستاد و مسافت عظيمي در ميان ايشان بود و داود به طرف ديگر گذشته، از د13
 تو كيستي كه پادشاه را مي خواني؟: اي ابنيرجواب نمي دهي؟ و ابنير جواب داده، گفت:  و داود قوم و ابنير پسر نير را صدا زده، گفت14

ود پادشاه را نگاهباني نمي كني؟ زيرا يكي از قوم آمد تا آقايت آيا تو مرد نيستي و در اسرائيل مثل تو كيست؟ پس چرا آقاي خ:  داود به ابنيرگفت15
 .پادشاه را هالك كند
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پس اآلن ببين كه نيزة .  به حيات يهوه، شما مستوجب قتل هستيد، چونكه آقاي خود مسيح خداوند را نگاهباني نكرديد  اين كار كه كردي خوب نيست،16
 »پادشاه و سبوي آب كه نزد سرش بود، كجاست؟

 .اي آقايم پادشاه آواز من است: آيا اين آواز توست اي پسر من داود؟ و داود گفت:  و شاؤل آواز داود را شناخته، گفت17
 اين از چه سبب است كه آقايم بندة خود را تعاقب مي كند؟ زيرا چه كردم  و چه بدي در دست من است؟ :  و گفت18

اگر خداوند تو را بر من تحريك نموده است، پس هديه اي قبول نمايد، و اگر بني آدم باشند پس .  بشنود پس اآلن آقايم پادشاه سخنان بندة خود را19
 .زيرا كه امروز مرا از التصاق به نصيب خداوند مي رانند و مي گويند برو و خدايان غير را عبادت نما. ايشان به حضور خداوند ملعون باشند

 زمين ريخته نشود، زيرا كه پادشاه اسرائيل مثل كسي كه كبك را بر كوه ها تعاقب مي كند، به جستجوي يك كَيك  و اآلن خون من از حضور خداوند به20
 .بيرون آمده است

 و اينك احمقانه رفتار نمودم. برگرد و تو را ديگر اذّيت نخواهم كرد، چونكه امروز جان من در نظر تو عزيز آمد! گناه ورزيدم اي پسرم داود:  شاؤل گفت21
 .بسيار گمراه شدم

 .  آن را بگيرد پس يكي از غالمان به اينجا گذشته،! اينك نيزة پادشاه:  داود در جواب گفت22

اما نخواستم دست خود را بر مسيح .  و خداوند هركس را برحسب عدالت و امانتش پاداش دهد، چونكه امروز خداوند تو را به دست من سپرده بود23
 .خداوند دراز كنم

 .و اينك چنانكه جان تو امروز در نظر من عظيم آمد، جان من در نظر خداوند عظيم باشد و مرا از تنگي برهاند 24
پس داود راه خود را پيش گرفت و شاؤل به جاي » .مبارك باش اي پسرم داود؛ البته كارهاي عظيم خواهي كرد و غالب خواهي شد«:  شاؤل به داود گفت25

 .خود مراجعت كرد
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چيزي براي من از اين بهتر نيست كه به زمين فلسطينيان فرار كنم، و شاؤل از . الحال روزي به دست شاؤل هالك خواهم شد: و داود در دل خود گفت 1
 .پس از دست او نجات خواهم يافت. جستجوي من در تمامي حدود اسرائيل مأيوس شود

 .زد اخيش بن معوك، پادشاه جتّ گذشت پس داود برخاسته، با آن ششصد نفر كه همراهش بودند، ن2
 . و داود نزد اخيش در جتّ ساكن شد، او و مردمانش هر كس با اهل خانه اش، و داود با دو زنش اضخْينوعمِ يزْرعيليه و اَبِيجايل كَرملَيه زن نابال3
 .نكرد و به شاؤل گفته شد كه داود به جتّ فرار كرده است، پس او را ديگر جستجو 4
زيرا كه بندة تو چرا در . اآلن اگر من در نظر تو التفات يافتم، مكاني به من در يكي از شهرهاي صحرا بدهند تا در آنجا ساكن شوم:  و داود به اخيش گفت5

 شهر دارالسلطنه با تو ساكن شود؟

 . ن يهوداست پس اخيش در آن روز صقْلَغ را به او داد، لهذا صقْلَغ تا امروز از آن پادشاها6

 . و عدد روزهايي كه داود در بالد فلسطينيان ساكن بود، يك سال و چهار ماه بود7
 و داود و مردانش برآمده، بر جشُوريان و جرِزّيان و عمالَقَه هجوم آوردند زيرا كه اين طوايف در ايام قديم در آن زمين از شور تا به زمين مصر ساكن 8

 .مي بودند
 . ن زمين را شكست داده، مرد يا زني زنده نگذاشت و گوسفندان و گاوان و االغها و شتران و رخوت گرفته، برگشت و نزد اخيش آمد و داود اهل آ9

 .بر جنوبيِ يهودا و جنوب يرحمئيليان و به جنوب قينيان«: داود گفت» امروز به كجا تاخت آورديد؟:  و اخيش گفت10
و تمامي روزهايي كه در » .مبادا دربارة ما خبر آورده، بگويند كه داود چنين كرده است: گذاشت كه به جتّ بيايند، زيرا گفت و داود مرد يا زني را زنده ن11

 .بالد فلسطينيان بماند، عادتش چنين خواهد بود
 . ابد بندة من خواهد بودخويشتن را نزد قوم خود اسرائيل بالكل مكروه نموده است، پس تا به:  و اخيش داود را تصديق نموده، گفت12
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يقيناً بدان كه تو و «:  و واقع شد در آن ايام كه فلسطينيان لشكرهاي خود را براي جنگ فراهم آوردند تا با اسرائيل مقابله نمايند، و اخيش به داود گفت1
 .كسانت همراه من به اردو بيرون خواهيد آمد

از اين جهت تو را هميشه اوقات نگاهبان سرم خواهم : اخيش به داود گفت.  بندة تو چه خواهد كردبه تحقيق خواهي دانست كه:  داود به اخيش گفت2
 .ساخت

 و سموئيل وفات نموده بود، و جميع اسرائيل به جهت او نوحه گري نموده، او را در شهرش رامه دفن كرده بودند، و شاؤل تمامي اصحاب اجنّه و 3
 .ودفالگيران را از زمين بيرون كرده ب

 . و فلسطينيان جمع شده، آمدند و در شُونيم اردو زدند، و شاؤل تمامي اسرائيل را جمع كرده، در جِلْبوع اردو زدند4
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 .  و چون شاؤل لشكر فلسطينيان را ديد، بترسيد و دلش بسيار مضطرب شد5

 . وريم و نه به انبيا و شاؤل از خداوند سؤال نمود و خداوند او را جواب نداد، نه به خوابها و نه به ا6

اينك زني صاحب : خادمانش وي را گفتند.  از او مسألت نمايم زني را كه صاحب اجنه باشد، براي من بطلبيد تا نزد او رفته،:  و شاؤل به خادمان خود گفت7
 .اجنّه در عين دور مي باشد

تمنّا اينكه به واسطة «: د برداشته، رفت و شبانگاه نزد آن زن آمده، گفت و شاؤل صورت خويش را تبديل نموده، لباس ديگر پوشيد و دو نفر همراه خو8
 .جن براي من فالگيري نمايي و كسي را كه به تو بگويم از برايم برآوري

براي جانم دام پس تو چرا . اينك آنچه شاؤل كرده است مي داني كه چگونه اصحاب اجنّه و فالگيران را از زمين منقطع نموده است:  آن زن وي را گفت9
 مي گذاري تا مرا به قتل رساني؟

 .به حيات يهوه قسم كه از اين امر به تو هيچ بدي نخواهد رسيد:  و شاؤل براي وي به يهوه قسم خورده، گفت10
 .سموئيل را براي من برآور: از برايت كه را برآورم؟ او گفت:  آن زن گفت11
 براي چه مرا فريب دادي، زيرا تو شاؤل هستي؟:  بلند صدا زد و زن، شاؤل را خطاب كرده، گفت و چون آن زن سموئيل را ديد به آواز12

 .خدايي را مي بينم كه از زمين برمي آيد: چه ديدي؟ آن زن درجواب شاؤل گفت! مترس:  پادشاه وي را گفت13
پس شاؤل دانست كه سموئيل است و رو به زمين خم » .لبس استمردي پير برمي آيد و به ردايي م: صورت او چگونه است؟ زن گفت:  او وي را گفت14

 .شده، تعظيم كرد
در شدت تنگي هستم چونكه فلسطينيان با من جنگ مي نمايند و خدا از من : چرا مرا برآورده، مضطرب ساختي؟ شاؤل گفت:  و سموئيل به شاؤل گفت15

 .لهذا تو را خواندم تا مرا اعالم نمايي كه چه بايد بكنم. مي دهددور شده، مرا نه به واسطة انبيا و نه به خوابها ديگرجواب 
 .پس چرا از من سؤال مي نمايي؟ و حال آنكه خداوند از تو دور شده، دشمنت گرديده است:  سموئيل گفت16
 . دريده، آن را به همسايه ات داود داده است براي خود عمل نموده است، زيرا خداوند سلطنت را از دست تو   و خداوند به نحوي كه به زبان من گفته بود،17

 . چونكه آواز خداوند را نشنيدي و شدت غضب او را بر عماليق به عمل نياوردي، بنابراين خداوند امروز اين عمل را به تو نموده است18
هيد بود، و خداوند اردوي اسرائيل را نيز به دست  و خداوند اسرائيل را نيز با تو به دست فلسطينيان خواهد داد، و تو و پسرانت فردا نزد من خوا19

 .فلسطينيان خواهد داد
 .و چونكه تمامي روز و تمامي شب نان نخورده بود، هيچ قوت نداشت.  و شاؤل فوراً به تمامي قامتش بر زمين افتاد و از سخنان سموئيل بسيار بترسيد20
اينك كنيزت آواز تو را شنيدم و جانم رابه دست خود گذاشتم و سخناني : ل است، وي را گفت و چون آن زن نزد شاؤل آمده، ديد كه بسيار پريشان حا21

 .را كه به من گفتي اطاعت نمودم
 . پس حال تمنا اينكه تو نيز آواز كنيز خود بشنوي تا لقمه اي به حضورت بگذارم و بخوري و تا قوت يافته، به راه خود بروي22
 .ليكن چون خادمانش و آن زن نيز اصرار نمودند، آواز ايشان را بشنيد و از زمين برخاسته، بر بستر نشست. نمي خورم:  اما او انكار نموده، گفت23
 .پس تعجيل نموده، آن را ذبح كرد و آرد گرفته، خمير ساخت و قرصهاي نان فطير پخت.  و آن زن گوساله اي پرواري در خانه داشت24
 .پس برخاسته، در آن شب روانه شدند. گذاشت كه خوردند و آنها را نزد شاؤل و خادمانش 25
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 . و فلسطينيان همة لشكرهاي خود را در اَفيق جمع كردند، و اسرائيليان نزد چشمه اي كه در يزْرعيل است، فرود آمدند1
 .گذشتند و سرداران فلسطينيان صدها و هزارها مي گذاشتند، و داود و مردانش با اخيش در دنبالة ايشان مي 2
مگر اين داود، بندة شاؤل، پادشاه اسرائيل نيست كه :  و سرداران فلسطينيان گفتند كه اين عبرانيان كيستند؟ و اخيش به جواب سرداران فلسطينيان گفت3

 .نزد من اين روزها يا سالها بوده است؟ و از روزي كه نزد من آمد تا امروز در او عيبي نيافتم
اين مرد را باز گردان تا به جايي كه برايش تعيين كرده اي برگردد، و : ن بر وي غضبناك شدند، و سرداران فلسطينيان او را گفتند اما سرداران فلسطينيا4

  با سرهاي اين مردمان؟    با ما به جنگ نيايد، مبادا در جنگ دشمن ما بشود؛ زيرا اين كس با چه چيز با آقاي خود صلح كند؟ آيا نه

 ».نيست كه دربارة او با يكديگر رقص كرده، مي سراييدند و مي گفتند شاؤل هزارهاي خود و داود ده هزارهاي خويش را كشته است آيا اين داود 5
به حيات يهوه قسم كه تو مرد راست هستي و خروج و دخول تو با من در اردو به نظر من پسند آمد؛ زيرا از :  آنگاه اخيش داود را خوانده، او را گفت6

 .ليكن در نظر سرداران پسند نيستي. ز آمدنت نزد من تا امروز از تو بدي نديده امرو
 . پس اآلن برگشته، به سالمتي برو مبادا مرتكب عملي شوي كه در نظر سرداران فلسطينيان ناپسند آيد7
 يافته اي تا آنكه به جنگ نيايم و تا دشمنان آقايم پادشاه چه كرده ام و از روزي كه به حضور تو بوده ام تا امروز در بنده ات چه:  و داود به اخيش گفت8

 جنگ ننمايم؟
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 .ليكن سرداران فلسطينيان گفتند كه با ما به جنگ نيايد. مي دانم كه تو در نظر من مثل فرشتة خدا نيكو هستي:  اخيش در جواب داود گفت9
 .و چون بامدادان برخاسته باشيد و روشنايي براي شما بشود، روانه شويد پس الحال بامدادان با بندگان آقايت كه همراه تو آمدند، برخيز 10
 .و فلسطينيان به يزْرعيل برآمدند.  پس داود با كسان خود صبح زود بر خاستند تا روانه شده، به زمين فلسطينيان برگردند11
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 و صقْلَع را زده آن را به آتش   بر جنوب و بر صقْلَغ هجوم آورده بودند، و واقع شد چون داود و كسانش در روز سوم به صقْلَغ رسيدند كه عمالَقَه1
 .سوزانيده بودند

 . و زنان و همة كساني را كه در آن بودند، از خرد و بزرگ اسير كرده، هيچ كس را نكشده، بلكه همه را به اسيري برده، به راه خود رفته بودند2
 .ينك به آتش سوخته، و زنان و  پسران و دختران ايشان اسير شده بودند و چون داود و كسانش به شهر رسيدند، ا3
 . پس داود و قومي كه همراهش بودند، آواز خود را بلند كرده، گريستند تا طاقت گريه كردن ديگر نداشتند4
 . و دو زن داود اَخينوعم يزْرعيليه و اَبيجايل، زن نابال كَرملي، اسير شده بودند5
د بسيار مضطرب شد زيرا كه قوم مي گفتند كه او را سنگسار كنند، چون جان تمامي قوم هر يك براي پسران و دختران خويش بسيار تلخ شده  و داو6

 .اما داود خويشتن را از يهوه، خداي خود، تقويت نمود. بود
 .ياتار ايفود را نزد داود آوردو اب» .ايفود را نزد من بياور:  و داود به اَبياتارِكاهن، پسر اَخيملَك گفت7
تعاقب نما زيراكه به تحقيق خواهي رسيد و : اگر اين فوج را تعاقب نمايم، آيا به آنها خواهم رسيد؟ او وي را گفت:  و داود از خداوند سؤال نموده، گفت8

 .رها خواهي كرد
 .اماندگان در آنجا توقف نمودند پس داود و ششصد نفركه همراهش بودند روانه شده، به وادي بسور آمدند و و9
 . و داود با چهار صد نفر تعاقب نمود و دويست نفر توقف نمودند زيرا به حدي خسته شده بودند كه از وادي بسور نتوانستند گذشت10
 . پس شخصي مصري در صحرا يافته، او را نزد داود آوردند و به او نان دادند كه خورد و او را آب نوشانيدند11
پاره اي از قرص انجير و در قرص كشمش به او دادند؛ و چون خورد روحش به وي بازگشت، زيرا كه سه روز و سه شب نه نان خورده، و نه آب  و 12

 نوشيده بود؛

است زيرا سه من جوان مصري و بندة شخص عماليقي هستم، و آقايم مرا ترك كرده : از آن كه هستي و از كجا مي باشي؟ او گفت:  و داود او را گفت13
 .روز است كه بيمار شده ام

 .صقْلَع را به آتش سوزانيدنم.  ما به جنوب كَريتيان و بر ملك يهودا و بر جنوب كاليب تاخت آورديم14
يم كني؛ پس تو براي من به خداي قسم بخور كه نه مرا بكشي و نه مرا به دست آقايم تسل: آيا مرا به آن گرون خواهي رسيد؟ او گفت:  داود وي را گفت15

 .را نزد آن گروه خواهم رسانيد
 و چون او را به آنجا رسايند بر روي تمامي زمين منتشر شده، مي خوردند و مي نوشيدند و بزم مي كردند، به سبب تمامي غنيمت عظيمي كه از زمين 16

 .فلسطينيان و از زمين يهودا آورده بودند
 . ديگر مي زد كه از ايشان احدي رهايي نيافت جز چهار صد مرد كه بر شتران سوار شده، گريخنتد و داود ايشان را از وقت شام تا عصر روز17
 . و داود هر چه عمالَقَه گرفته بودند، باز گرفت و داود دو زن خود را باز گرفت18
 .راي خود گرفته بودند، بلكه داود همه را باز آورد و چيزي از ايشان مفقود نشد از خرد و بزرگ و از پسران و دختران و غنيمت و از همة چيزهاي كه ب19
 . و داود همة گوسفندان و گاوان خود را گرفت و آنها را پيش مواشي ديگر راندند و گفتند اين است غنيمت داود20
ذاشته بودندآمد، و ايشان به استقبال  و داود نزد آن دويست نفر كه از شدت خستگي نتوانسته بودند در عقب داود بروند و ايشان را نزد وادي بسور واگ21

 .و چون داود نزد قوم رسيد از سالمتي ايشان پرسيد. قومي كه همراهش بودند بيرون آمدند
چيزي چونكه همراه ما نيامدند، از غنيمتي كه باز آورده ايم :  اما جميع كسان شرير و مردان يليعال از اشخاصي كه با داود رفته بودند متكلم شده، گفتند22

 .پس آنها را برداشته، بروند. به ايشان نخواهيم داد مگر به هر كس زن و فرزندان او را
اي برادرانم چنين مكنيد، چونكه خداوند اينها را به ما داده است و ما را حفظ نموده، آن فوج را كه بر تاخت آورده بودند به دست ما :  ليكن داودگفت23

 .تسليم نموده است
در اين امر به شما گوش دهد؟ زيرا قسمت آناني كه نزد اسباب مي مانند، مثل قسمت آناني كه به جنگ مي روند، خواهد بود و هر دو قسمت  و كيست كه 24

 .مساوي خواهند برد
 . و از آن روز به بعد چنين شد كه اين را قاعده و قانون در اسرائيل تا امروز قرار داد25
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اينك هديه اي از غنيمت دشمنان خداوند براي : بعضي از غنيمت را براي مشايخ يهودا و دوستان خود فرستاده، گفت و چون داود به صقْلَغ رسيد، 26
 شماست،

   براي اهل بيت ئيل و اهل راموت جنوبي واهل يتّير؛27
  و براي اهل عروعير و اهل سفْموت و اهل اَشْتَموع؛28

 يليان و اهل شهرهاي قينيان؛ و براي اهل راكال و اهل شهرهاي يرحمئ29

  و براي اهل حرما و براي اخل كورعاشان و اخل عتاق؛30

 . و براي اهل حبرون و جميع مكانهايي كه داود و كسانش در آنها آمد و رفت مي كردند31
 

31 

 .       جلبوع كشته شده، افتادند و فلسطينيان با اسرائيل جنگ كردند و مردان اسرائيل از حضور فلسطينان فرار كردند، و در كوه 1

 . و فلسطينيان، شاؤل و پسرانش را به سختي تعاقب نمودند، و فلسطينيان يوناتان و ابيناداب و ملْكيشُوع پسران شاؤل را كشتند2
 . و جنگ بر شاؤل سخت شد، و تير اندازان دور او را گرفتند و به سبب تير اندازان به غايت دلتنگ گرديد3
اما » .شمشير خود را كشيده، آن را به من فرو بر، مبادا نامختونان آمده، مرا مجروح سازند و مرا افتضاح نمايند:  به سالحدار خود گفت و شاؤل4

 .پس شاؤل شمشير خود را گرفته، بر آن افتاد. سالحدارش نخواست زيراكه بسيار در ترس بود
 . و نيز شمشير خود افتاده، با او بمرد و هنگامي كه سالحدارش شاؤل را ديد كه مرده است، ا5

 . پس شاؤل و سه پسرش و سالحدارش و جميع كسانش نيز در آن روز با هم مردند6
 و چون مردان اسرائيل كه به آن طرف دره و به آن طرف اردن بودند، ديدندكه مردان اسرائيل فرار كرده اند و شاؤل و پسرانش مرده اند، شهرهاي خود 7

 . گريختند و فلسطينيان آمده، در آنها ساكن شدندرا ترك كرده،
 . و در فرداي آنروز، چون فلسطينيان براي برهنه كردن كشتگان آمدند، شاؤل و سه پسرش را يافتند كه در كوه جلبوع افتاده بودند8
 .بتخانه هاي خود و به قوم مژده برسانند پس سر او را بريدند و اسلحه اش را بيرون كرده، به زمين فلسطينيان، به هر طرف فرستادند تا به 9
 . و اسلحه او را در خانة عشْتاروت نهادند و جسدش را بر حصار بيتشان آويختند10
   و چون ساكنان يابيش جِلْعاد، آنچه را كه فلسطينيان به شاؤل كرده بودند شنيدند،11
ساد پسرانش را از حصار بيتشان گرفتند، و به يابيش برگشته، آنها را در آنجا  جميع مردان شجاع برخاسته، و تمامي شب سفر كرده، جسد شاؤل و اج12

 سورانيدند،

 . و استخوانهاي ايشان را گرفته، آنها را زير درخت بلوطي كه در يابيش است، دفن كردند و هفت روز روزه گرفتند13
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 كتاب دوم سموئيل

  
  
1 

  . و بعد وفات شاؤل و مراجعت داود از مقاتلة عمالَقَه، واقع شد كه داود دو روز در صقْلَغ توقف نمود1
  . و در روز سوم ناگاه شخصي از نزد شاؤل با لباس دريده و خاك بر سرش ريخته از لشكر آمد، و چون نزد داود رسيد، به زمين افتاد، تعظيم نمود2
  .از لشكراسرائيل  فرار كرده ام: از كجا آمدي؟ اودر جواب گفت: ود وي را گفت و دا3
قوم از جنگ فرار كردند و بسياري از قوم نيز افتادند و مردند، و هم شاؤل و پسرش، : او گفت. مرا خبر بده كه كار چگونه شده است:  داود وي را گفت4

  .يوناتان، مردند
  .چگونه دانستي كه شاؤل و پسرش يوناتان مرده اند: خبر ساخته بود، گفت پس داود به جواني كه او را م5
اتفاقاً مرا در كوه جِلْبوع گذر افتاد و اينك شاؤل بر نيزه خود تكيه مي نمود، و اينك ارابه ها و سواران او را به :  و جواني كه او را مخبر ساخته بود ، گفت6

  .سختي تعاقب مي كردند
  .، مرا ديد و مرا خواند و جواب دادم، لبيك و به عقب نگريسته7
  .عماليقي هستم:  وي را گفتم تو كيستي؟:  او مرا گفت8
 .تمنّا اينكه بر من بايستي و مرا بكشي زيرا كه پريشاني مرا درگرفته است چونكه تمام جانم تا بحال در من است:  او به من گفت9
كه بعد از افتادنش زنده نخواهد ماند و تاجي كه بر سرش و بازوبندي كه بر بازويش بود، گرفته، آنها را  پس بر او ايستاده، او را كشتم زيرا دانستم 10

 . اينجا نزد آقايم آوردم

 . آنگاه داود جامة خود را گرفته، آن را دريد و تمامي كساني كه همراهش بودند، چنين كردند11
 و خاندان اسرائيل ماتم گرفتند و گريه كردند، و تا شام روزه داشتند، زيرا كه به دم شمشير افتاده  و براي شاؤل و پسرش، يوناتان، و براي قوم خداوند12

  .بودند
  .من پسر مرد غريب عماليقي هستم:  او گفت تو از كجا هستي؟:  و داود به جواني كه او را مخبر ساخت، گفت13
   مسيح خداوند را هالك ساختي؟چگونه نترسيدي كه دست خود را بلند كرده،:  داود وي را گفت14
  . پس او را زد كه مرد. نزديك آمده، او را بكش«:  آنگاه داود يكي از خادمان خود را طلبيده، گفت15
 .خونت بر سر خودت باشد  زيرا كه دهانت شهادت داده، گفت كه من مسيح خداوند را كشتم:  و داود او را گفت16
  . و پسرش يوناتان انشا كرد شاؤل  و داود اين مرثيه را دربارة17
 :اينك در سفْر ياشَر مكتوب است.  و امر فرمود كه نشيد قوس را به بني يهودا تعليم دهند18
 !جباران چگونه افتادند.  زيبايي تو اي اسرائيل در مكانهاي بلندت كشته شد19
  . و مبادا دختران نامختونان وجد نمايند. شادي كنند ن فلسطينيان در جتّ اطالع ندهيد و در كوچه هاي اَشْقَلُون خبر مرسانيد، مبادا دخترا20
 اي كوههاي جِلْبوع، شبنم و باران بر شما نبارد، و نه از كشتزارهايت هدايا بشود، زيرا در آنجا سپر جباران دور انداخته شد، سپر شاؤل كه گويا به 21

 .روغن مسح نشده بود
 .مان يوناتان برنگرديد و شمشير شاؤل تهي برنگشت از خون كشتگان و از پيه جباران، ك22َ
 .از عقابها تيزپرتر و از شيران تواناتر بودند.  شاؤل و يوناتان در حيات خويش محبوب نازنين بودند، و در موت خود از يكديگر جدا نشدند23
 .و زيورهاي طال بر لباس شما مي گذاشت اي دختران اسرائيل براي شاؤل گريه كنيد كه شما را به قرمز و نفايس ملبس مي ساخت 24
 .اي يوناتان بر مكان هاي بلند خود كُشته شدي!  شجاعان در معرض جنگ چگونه افتادند25
 .محبت تو با من عجيب تر از محبت زنان بود. براي من بسيار نازنين بودي.  اي برادر من يوناتان براي تو دلتنگ شده ام26
 »!ونه اسلحة جنگ تلف شد جبران چگونه افتادند و چگ27
  
2 

: كجا برآيم؟ گفت: داود گفت. برآي: آيا به يكي از شهرهاي يهودا برآيم؟ خداوند وي را گفت:  و بعد از آن واقع شد كه داود از خداوند سؤال نموده، گفت1
 .به حبرون

  . نابال كَرملي پس داود به آنجا برآمد و دو زنش نيز اَخينوعمِ يزْرعيليه و اَبِيجايل زن2
  . و داود كساني را كه با او بودند با خاندان هر يكي برد، و در شهرهاي حبرون ساكن شدند3
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و به داود خبرداده، گفتند كه اهل يابيش جِلْعاد بودند كه شاؤل را دفن .  و مردان يهودا آمده، داود را در آنجا مسح كردند، تا بر خاندان يهودا پادشاه شود4
  .دكردن

شما از جانب خداوند مبارك باشيد زيرا كه اين احسان را به آقاي خود شاؤل نموديد و :  پس داود قاصدان نزد اهل يابيش جِلْعاد فرستاده، به ايشان گفت5
  .او را دفن كرديد

  .اين كار را كرديد و اآلن خداوند به شما احسان و راستي بنمايد و من نيز جزاي اين نيكويي را به شما خواهم نمود چونكه 6
 . و حال دستهاي شما قوي باشد و شما شجاع باشيد زيرا آقاي شما شاؤل مرده است و خاندان يهودا نيز مرا بر خود به پادشاهي مسح نمودند7
  . اما اَبنير بن نير سردار لشكر شاؤل، ايشْبوشَت بن شاؤل را گرفته، او را به محنايِم برد8
  . اد و بر آشوريان و بر يِزْرعيل و بر افرايم و بر بنيامين و بر تمامي اسرائيل پادشاه ساخت و او را بر جِلْع9
  . و ايشْبوشَت بن شاؤل هنگامي كه بر اسرائيل پادشاه شد چهل ساله بود، و دو سال سلطنت نمود، اما خاندان يهودا، داود را متابعت كردند10
 . بر خاندان يهودا سلطنت نمود، هفت سال و شش ماه بود و عدد ايامي كه داود در حبرون11
  . و اَبنير بن نير و بندگان ايشْبوشَت بن شاؤل از محنايِم به جِبعون بيرون آمدند12
  . ر آن طرف بركه نشستند و يوآب بن صَرويه و بندگان داود بيرون آمده، نزد بركه جِبعون با آنها ملتقي شدند، و اينان به اين طرف بركه و آنان ب13
  .برخيزيد: يوآب گفت» .اآلن جوانان برخيزند و در حضور ما بازي كنند:  و اَبنير به يوآب گفت14
  . پس برخاسته، به شماره عبور كردند، دوازده نفر براي بنيامين و براي ايشْبوشَت بن شاؤل و دوازده نفر از بندگان داود15
پس آن مكان را كه در جِبعون است، حلْقَت هضصّوريم .  خود را گرفته، شمشير خود را در پهلويش زد، پس با هم افتادند و هر يك از ايشان سر حريف16

  .ناميدند
 . و آن روز جنگ بسيار سخت بود و اَبنير و مردان اسرائيل از حضور بندگان داود منهزم شدند17
  . در آنجا بودند، و عسائيل مثل غرال بري سبك پا بود و سه پسر صَرويه، يوآب و اَبيشاي و عسائيل،18
  . اَبنير را تعاقب كرد و در رفتن به طرف راست يا چپ از تعاقب اَبنير انحراف نورزيد  و عسائيل،19
  .      من هستم: آيا تو عسائيل هستي، گفت:  و اَبنير به عقب نگريسته، گفت20
اما عسائيل نخواست كه از عقب او انحراف . ا به طرف چپ خود برگرد و يكي از جوانان را گرفته، اسلحة او را برداربه طرف راست ي:  اَبنير وي را گفت21

  .ورزد
  چرا تو را به زمين بزنم؟ پس چگونه روي خود را نزد برادرت يوآب برافرازم؟. از عقب من برگرد:  پس اَبنير بار ديگر به عسائيل گفت22
و هركس كه . برگردد، اَبنير او را به مؤخَّر نيزة خود به شكمش زد كه سر نيزه از عقبش بيرون آمد و در آنجا افتاده، در جايش مرد و چون نخواست كه 23

 .به مكان افتادن و مردن عسائيل رسيد، ايستاد
  .راه بيابان جِبعون است رسيدند، آفتاب فرو رفت اما يوآب و ابيشاي، اَبنير را تعاقب كردند و ايشان به تَلّ اَمه كه به مقابل جيح در 24
  . و بني بنيامين بر عقب اَبنير جمع شده، يك گروه شدند، و بر سر يك تل ايستادند25
 كني كه از آيا شمشير تا به ابد هالك سازد؟ آيا نمي داني كه آخر خواهد انجاميد؟ پس تا به كي قوم را امر نمي« و اَبنير يوآب را صدا زده، گفت كه 26

  .تعاقب برادران خويش برگردند
  .به خداي قَسم اگر سخن نگفته بودي، هر آينه قوم در صبح از تعاقب برادران خود بر مي گشتند:  يوآب در جواب گفت27
 . پس يوآب كَرِنّا نواخته، تمامي قوم ايستادند و اسرائيل را باز تعاقب ننمودند و ديگر جنگ نكردند28
  .و كسانش، تمامي آن شب را از راه عربه رفته، از اُردن عبور كردند و از تمامي يِتْرون گذشته، به محنايِم رسيدند و اَبنير 29
  .و از بندگان داود سواي عسائيل نوزده نفر مفقود بودند.  و يوآب از عقب اَبنير برگشته، تمامي قوم را جمع كرد30
  .ن اَبنير را زدند كه از ايشان سيصد و شصت نفر مردند اما بندگان داود، بنيامين و مردما31
 و عسائيل را برداشته، او را در قبر پدرش كه در بيت لحم است، دفن كردند و يو آب و كسانش، تمامي شب كوچ كرده، هنگام طلوع فجر به حبرون 32

 .رسيدند
  
3 

 .داود روز به روز قوت مي گرفت و خاندان شاؤل روز به روز ضعيف مي شدند و جنگ در ميان خاندان شاؤل و خاندان داود به طول انجاميد و 1
  . و براي داود در حبرون پسران زاييده شدند، و نخست زاده اش، عمون، از اَخينوعم يررعيليه بود2
  .  تَلْماي پادشاه جشُور و دوميش، كيالب، از اَبيجايل، زن نابال كَرملي، و سومي، اَبشالُوم، پسر معكَه، دختر3
   و چهارم اَرونيا، پسر حجيت، و پنجم شَفَطْيل پسر اَبيطال،4
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 .اينان براي داود در حبرون زاييده شدند.  و ششم، يِتْرعام از عجلَه، زن داود5
  .ت مي نمود و هنگامي كه جنگ درميان خاندان شاؤل و خاندان داود مي بود، اَبنير، خاندان شاؤل را تقوي6
  چرا به كنيز پدرم در آمدي؟«: و ايشْبوشَت به اَبنير گفت.  و شاؤل را كنيزي مسمي به رِصْفَه دختر اَيه بود7
آيا من سر سگ براي يهودا هستم؟ و حال آنكه امروز به خاندان پدرت، شاؤل، و «:  و خشم اَبنير به سبب سخن ايشْبوشَت بسيار افروخته شده، گفت8
  رادرانش و اصحابش احسان نموده ام و تو را به دست داود تسليم نكرده ام كه به سبب اين زن امروز گناه بر من اسناد مي دهي؟ب
 .  خدا مثل اين و زياده از اين به اَبنير بكند اگر من به طوري كه خداوند براي داود قسم خورده است، برايش چنين عمل ننمايم9

  .ان شاؤل نقل نموده، كرسي داود را بر اسرائيل و يهودا از دان تا بئرشبع پايدار گردانم تا سلطنت را از خاند10
 . و او ديگر نتوانست در جواب اَبنير سخني گويد زيرا كه از او مي ترسيد11
ك دست من با تو عهد خواهد بست وليكن اين زمين مال كيست؟ و گفت تو با من عهد ببند و اين:  پس اَبنير در آن حين قاصدان نزد داود فرستاده، گفت12

 . يك چيز از تو مي طلبم و آن اين است كه روي مرا نخواهي ديد، جز اينكه اول براي ديدن روي من بيايي ميكال، دختر شاؤل را بياوري

  .نيان نامزد ساختم، نزد من بفرستزن من، ميكال راكه براي خود به صد قلفة فلسطي:  پس داود رسوالن نزد ايشْبوشَت بن شاؤل فرستاده، گفت14
  . پس ايشْبوشَت فرستاده،  او را نزد شوهرش فَلْطئيل بن اليش گرفت15
 .و او برگشت. برگشته، برو: پس اَبنير وي را گفت.  و شوهرش همراهش رفت و در عقبش تا حوريم گريه مي كرد16
  .ين داود را مي طلبيديد تا بر شما پادشاهي كندقبل از ا:  و اَبنير با مشايخ اسرائيل تكلّم نموده، گفت17
 پس اآلن اين را به انجام برسانيد زيرا خداوند دربارة داود گفته است كه به وسيلة بندة خود، داود، قوم خويش، اسرائيل را از دست فلسطينيان و از 18

  ِ.دست جميع دشمنان ايشان نجات خواهم داد
و اَبنير هم به حبرون رفت تا آنچه را كه درنظر اسرائيل و درنظر تمامي خاندان بنيامين پسند آمده بود، به . ز سخن گفت و اَبنير به گوش بنيامينيان ني19

 .گوش داود بگويد
  . پس اَبنير بيست نفر با خود برداشته، نزد داود به حبرون آمد و داود به جهت اَبنير و رفقايش يافتي برپا كرد20
من برخاسته، خواهم رفت و تمامي اسرائيل را نزد آقاي خود، پادشاه، جمع خواهم آورد تا با تو عهد ببندند و به هر آنچه دلت مي «: ه داود گفت و اَبنير ب21

 .پس داود اَبنير را مرخص نموده، او به سالمتي برفت» .خواهد، سلطنت نمايي
و اَبنير با داود در حبرون نبود زيرا وي را رخصت داده، و او به سالمتي .  بسيار با خود آوردند و ناگاه بندگان داود و يوآب از غارتي باز آمده، غنيمت22

  .رفته بود
اَبنير بن نير نزد پادشاه آمد و او را رخصت داده و به « و چون يوآب و تمامي لشكري كه همراهش بودند، برگشتند، يوآب را خبر داده، گفتند كه 23

  .سالمتي رفت
  چرا او را رخصت دادي و رفت؟ . اينك اَبنير نزد تو آمد! چه كردي:  يوآب نزد پادشاه آمده، گفت پس24
 . اَبنير بن نير را مي داني كه او آمد تا تو را فريب دهد و خروج و دخول تو را بداند و هر كاري را كه مي كني، دريافت كند25
  .اما داود ندانست. ب اَبنير فرستاد كه او را از چشمة سيره باز آوردند و يوآب از حضور داود بيرون رفته، قاصدان در عق26
 يوآب او را درميان دروازه به كنار كشيد تا با او خُفيه سخن گويد و به سبب خون برادرش عسائيل به شكم او زد كه   و چون اَبنير به حبرون برگشت،27

  .مرد
  .من و سلطنت من به حضور خداوند از خون اَبنيربن نير تا به ابد بري هستيم«: گفت  و بعد از آن چون داود اين را شنيد،28
 پس بر سر يوآب و تمامي خاندان پدرش قرار گيرد و كسي كه جريان و برص داشته باشد و بر عصا تكيه كند و به شمشير بيفتد و محتاج نان باشد، از 29

  .خاندان يوآب منقطع نشود
 .ش ابيشاي، اَبنير را كشتند، به سبب اين كه برادر ايشان، عسائيل را در جِبعون در جنگ كشته بود و يوآب و برادر30
و داود پادشاه در عقب جنازه . جامة خود را بدريد و پالس بپوشيد و براي اَبنير نوحه كنيد:  و داود به يوآب و تمامي قومي كه همراهش بودند، گفت31

  .رفت
آيا بايد اَبنير بميرد به طوري كه شخص احمق مي «:  حبرون دفن كردند و پادشاه آواز خود را بلند كرده، نزد قبر اَبنير مرثيه خوانده، گفت و اَبنير را در32

  ميرد؟
  .گر براي او گريه كردندپس تمامي قوم بار دي. مثل كسي كه پيش شريران افتاده باشد، افتادي.  دستهاي تو بسته نشد و پايهايت در زنجير گذاشته نشد34
خدا به من مثل اين بلكه زياده از اين بكند اگر نان يا چيز «:  گفت  و تمامي قوم چون هنوز روز بود، آمدند تا داود را نان بخورانند اما داود قسم خورده،35

  .ديگر بيش از غروب آفتاب بچشَم
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ه هرچه پادشاه مي كرد، در نظر تمامي اسرائيل در آن روز دانستند كه كشتن اَبنير بن نير از چنانك.  و تمامي قوم ملتفت شدند و به نظر ايشان پسند آمد36
  .پادشاه نبود

  آيا نمي دانيد كه سروري و مرد بزرگي امروز در اسرائيل افتاد؟ :  و پادشاه به خادمان خود گفت38
خداوند عامل شرارت را برحسب . ان، يعني پسران صَرويه از من تواناترند و من امروز با آنكه به پادشاهي مسح شده ام، ضعيف هستم و اين مرد39

 .شرارتش جزا دهد
 
4 

  . و چون پسر شاؤل شنيد كه اَبنير در حبرون مرده است، دستهايش ضعيف شد، و تمامي اسرائيل پريشان گرديدند1
م ديگري ديكاب بود، پسران رِمون بئيروتي از بني بنيامين، زيرا كه بئيروت با  و پسر شاؤل دو مرد داشت كه سردار فوج بودند؛ اسم يكي بعنَه و اس2

  .بنيامين محسوب بود
 . و بئيروتيان به جِتّايم فرار كرده، در آنجا تا امروز غربت پذيرفتند3
و چون به . پنج ساله بود، و دايه اش او را برداشته، فرار كرد و يوناتان پسر شاؤل را پسري لنگ بود كه هنگام رسيدن خبر شاؤل و يوناتان از يزْرعيل،  4

 .فرار كردن تعجيل مي نمود، او افتاد و لنگ شده و اسمش مفيبوشَت بود
  .  و ريكاب و بعنَه، پسران رمون بئيروتي روانه شده، در وقت گرماي روز به خانة ايشْبوشَت داخل شدند و او به خواب ظهر بود5
  . ه بهانه اي كه گندم بگيرند، درميان خانه داخل  شده، به شكم او زدند و ريكاب و برادرس بعنَه فرار كردند پس ب6
سرش را گرفته، از راه عربه .  و چون به خانه داخل شدند و او بر بسترش در خوابگاه خود مي خوابيد، او را زدند و كشتند و سرش را از تن جدا كردند7

  . كردندتمامي شب كوچ 
و خداوند امروز . اينك سر دشمنت، اشْبوشَت، پسر شاؤل، كه قصد جان تو مي داشت:  و سر ايشْبوشَت را نزد داود به حبرون آورده، به پادشاه گفتند8

 . انتقام آقاي ما پادشاه را از شاؤل و ذريه اش كشيده است

  قسم به حيات خداوند كه جان مرا از تنگي فديه داده است،«: روتي را جواب داده، به ايشان گفت و داود ريكاب و برادرش بعنَه، پسران رمون بئي9
 وقتي كه كسي مرا خير داده، گفت كه اينك شاؤل مرده است و گمان مي برد كه بشارت مي آورد، او را گرفته، در صقْلَغ كشتم، اين اجرت بشارت بود كه 10

  .به او دادم
ياده چون مردان شرير، شخص صالح را در خانه اش بر بسترش بكشد، آيا خون او را از دست شما مطالبه نكنم و شما را از زمين  پس چند مرتبه ز11

   هالك نسازم؟
ت را گرفته در ايشْبوشَ اما سر.  پس داود خادمان خود را امر فرموده كه ايشان را كشتند و دست و پاي ايشان را قطع نموده، بر بِركه حبرون آويختند12

 .قبر اَبنير در حبرون دفن كردند
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  .اينك ما استخوان و گوشت تو هستيم«:  و جميع اسباط اسرائيل نزد داود به حبرون آمدند و متكلم شده، گفتند1
خداوند تورا گفت كه تو قدم من،  و. دي و قبل از اين نيز چون شاؤل برما سلطنت مي نمود، تو بودي كه اسرائيل را بيرون مي بردي و اندرون مي آور2

  .اسرائيل را رعايت خواهي كرد و بر اسرائيل پيشوا خواهي بود
  . و جميع مشايخ اسرائيل نزد پادشاه به حبرون به حضور خداوند با ايشان عهد بست و داود را بر اسرائيل به پادشاهي مسح نمودند3
   چهل سال سلطنت نمود؛ و داود هنگامي كه پادشاه شد سي ساله بود،4
 . هفت سال و شش ماه در حبرون بر يهودا سلطنت نمود، و سي سال در اورشليم بر تمامي اسرائيل و يهودا سلطنت نمود5
نخواهي شد جز به اينجا داخل «: و ايشان به داود متكلم شده، گفتند.  و پادشاه با مردانش به اورشليم به مقابلة يبوسيان كه ساكنان زمين بودند، رفت6

  .زيرا گمان بردند كه داود به اينجا داخل نخواهد شد» .اينكه كوران و لنگان را بيرون كني
  . و داود قلعة صهيون را گرفت كه همان شهر داود است7
براين مي گويند كور و لنگ، به بنا.  بزند،هركه يبوسيان را بزند و به قنات رسيده، لنگان و كوران را كه مبغوض جان هستند«:  و در آن روز داود گفت8

  .خانه داخل نخواهند شد
  . و داود در قلعه ساكن شد و آن شهر داود ناميد، و داود به اطراف ملُّو و اندرونش عمارت ساخت9
 . و داود ترقّي كرده، بزرگ مي شد و يهوه، خداي صبايوت، با وي مي بود10
  .زاد و نجاران و سنگ تراشان نزد داود فرستاده، براي داود خانه اي بنا نمودند و حيرام، پادشاه صور، قاصدان و درخت سرو آ11
 . پس داود فهميد كه خداوند او را بر اسرائيل به پادشاهي استوار نموده، و سلطنت او را به خاطر قوم خويش اسرائيل بر افراشته است12
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  .ورشليم گرفت، و باز براي داود پسران و دختران زاييده شدند و بعد او آمدن داود از حبرون، كنيزان و زنان ديگر از ا13
  شَموع و شُوباب و ناتان و سليمان،:  و نامهاي آناني كه براي او در اورشليم زاييده شدند، اين است14
   و يبجار و اَليشُوع و نافَج  و يافيع،15
 . و اَليشَمع و اَليداع و اَليفَلَط16
و چون داود اين را شنيد به قلعه . ند كه داود رابه پادشاهي اسرائيل مسح نمودند، جميع فلسطينيان برآمدند تا داود را بطلبند و چون فلسطينيان شنيد17

  .فرود آمد
  .  و فلسطينيان آمده، در وادي رفائيلن منتشر شدند18
برو زيرا كه : به دست من تسليم خواهي نمود؟ خداوند به داود گفتآيا به مقابلة فلسطينيان برآيم و ايشان را «:  و داود از خداوند سؤال نموده، گفت19

  .فلسطينيان را البته به دست تو خواهم داد
بنابراين آن مكان » .خداوند دشمنانم را از حضور من رخنه كرد مثل رخنة آبها:  و داو د به بعل فَراصيم آمد و داود ايشان را در آنجا شكست داده، گفت20

  . صيم نام نهادندرا بعل فَرا
 . و بتهاي خود را در آنجا ترك كردند و داود و كسانش آنها را برداشتند21
  . و فلسطينيان بار ديگر برآمده، در وادي رفائيان منتشر شدند22
  برميا، بلكه از عقب ايشان دور زده، پيش درختان توت بر ايشان حمله آور،:  و چون داود از خداوند سؤال نمود، گفت23
 و چون آواز صداي قدمها در سر درختان توت بشنوي، آنگاه تعجيل كن زيرا كه در آن وقت خداوند پيش روي تو بيرون خواهد آمد تا لشكر فلسطينيان 24

  .را شكست دهد
 . پس داود چنانكه خداوند او را امر فرموده بود، كرد، و فلسطينيان را از جِبعه تا جازر شكست داد25
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  .ديگر جميع برگزيدگان اسرائيل، يعني سي هزار نفر را جمع كرد و داود بار 1
 و داود با تمامي قومي كه همراهش بودند برخاسته، از بعلي يهودا روانه شدند تا تابوت خدا را كه به اسم، يعني به اسم يهوه صبايوت كه بر كروبيان 2

  .نشسته است، مسمي مي باشد، از آنجا بياورند
  .را بر ارابه هاي نو گذاشتند و آن را از خانه ابيناراب كه در جِبعه است، برداشتند، و عره و اَخيو، پسران اَبيناداب، ارابة نو را راندند تابوت خدا 3
  .  و آن را از خانة ابيناداب كه در جِبعه است، با تابوت خدا آوردند و اخيو پيش تابوت مي رفت4
 .يل با انواع آالت چوب سرو و بربط و رباب و دف و دهل و سنجها به حضور خداوند بازي مي كردند و داود و تمامي خاندان اسرائ5
  . و چون به خرمنگاه ناكون رسيدند، عزُّه دست خود را به تابوت خداوند دراز كرده، آن را گرفت  زيرا گاوان مي لغزيدند6
  . آنجا به سبب تقصيرش زد، و در آنجا نزد تابوت خدا مرد پس غضب خداوند بر عزُّه افروخته شده، خدا او را در7
  . و داود غمگين شد زيرا خداوند در عزُّه رخنه كرده بود، و آن مكان را تا به امروز فارص عره نام نهاد8
  تابوت خداوند نزد من چگونه بيايد؟« و در آن روز، داود از خداوند ترسيده، گفت كه 9
  .پس داود آن را به خانة عوبيد اَدوم جتّي برگردانيد. ابوت خداوند را نزد خود به شهر داود داود بياورد و داود نخواست كه ت10
 . و تابوت خداوند در خانة عوبيد اَدوم جتّي سه ماه ماند؛ و خداوند عوبيد اَدوم و تمامي خاندانش را بركت داد11
پس داود رفت و تابوت را از » .خانة عوبيد اَدوم و جميع مايملك او را به سبب تابوت خدا بركت داده استخداوند « و داود پادشاه را خبر داده، گفتند كه 12

  .خانة عوبيد ادوم به شهر داود به شادماني آورد
  . و چون برندگان تابوت خداوند شش قدم رفته بودند، گاوان و پرواريها ذبح نمودند13
  .داوند رقص مي كرد، و داود به ايفود كتان ملبس بود و داود با تمامي قوت خود به حضور خ14
  . پس داود و تمامي خاندان اسرائيل، تابوت خداوند را به آواز شادماني و آواز كَرِنّا آوردند15
جو و رقص مي كند؛  و چون تابوت خداوند داخل شهر داود مي شد، ميكال دختر شاؤل از پنجره نگريسته، داود پادشاه را ديد كه به حضور خداوند جست16

 .پس او را در دل خود حقير شمرد
 و تابوت خداوند را در آورده، آن را در مكانش در ميان خيمه اي كه داود برايش برپا داشته بود، گذاشتند، و داود به حضور خداوند قرباني هاي 17

 .سوختني و ذبايح سالمتي گذرانيد
  .و ذبايح سالمتي فارغ شد، قوم را به اسم يهوه صبايوت بركت داد و چون داود از گذرانيدن قرباني هاي سوختني 18
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پس تمامي قوم هر .  و به تمامي قوم، يعني  به جميع گروه اسرائيل، مردان و زنان به هريكي يك گردة نان و يك پارة گوشت و يك قرص كشمش بخشيد19
 .يكي به خانة خود رفتند

پادشاه اسرائيل امروز چه قدر خويشتن را : و ميكال دختر شاؤل به استقبال داود بيرون آمده، گفت. بركت دهد اما داود برگشت تا اهل خانة خود را 20
  .عظمت داد كه خود را در نظر كنيزان بندگان خود برهنه ساخت، به طوري كه يكي از سفَها خود را برهنه مي كند

تمامي خاندانش برتري داد تا مرا بر قوم خداوند، يعني بر اسرائيل پيشوا سازد؛ از اين جهت به به حضور خداوند مرا بر پدرت و بر «:  و داود ميكال گفت21
  .حضور خداوند بازي كردم

  . و از اين نيز خود را زياده حقير خواهم نمود و در نظر خود پست خواهم شد؛ ليكن درنظر كنيزاني كه دربارة آنها سخن گفتي، معظّم خواهم بود22
 .ختر شاؤل را تا روز وفاتش اوالد نشد و ميكال د23
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   و واقع شد چون پادشاه در خانة خود نشسته، و خداوند او را از جميع دشمنانش از هر طرف آرامي داده بود،1
  .اآلن مرا مي بيني كه در خانة سرو آزاد ساكن مي باشم، و تابوت خدا درميان پرده ها ساكن است:  كه پادشاه به ناتان نبي گفت2
 .بيا و هر آنچه در دلت باشد معمول دار زيرا خداوند با توست:  ناتان به پادشاه گفت3
  : و در آن شب واقع شد كه كالم خداوند به ناتان نازل شده، گفت4
  آيا تو خانه اي براي سكونت من بنا مي كني؟:  برو و به بندة من داود بگو، خداوند چنين مي گويد5
  .ائيل را از مصر بيرون آوردم تا امروز، در خانه اي ساكن نشده ام بلكه در خيمه و مسكن گردش كرده ام زيرا از روزي كه بني اسر6
 و به هرجايي كه با جميع بني اسرائيل گردش كردم، آيا به احدي از داوران اسرائيل كه براي رعايت قوم خود، اسرائيل، مأمور داشتم، سخني گفتم كه 7

  راي من بنا نكرديد؟چرا خانه اي از سرو آزاد ب
  .من تو را از چراگاه از عقب گوسفندان گرفتم تا پيشواي قوم من، اسرائيل، باشي:  و حال به بندة من، داود چنين بگو كه يهوه صبايوت چنين مي گويد8
رگ مثل اسم بزرگاني كه بر زمينند، پيدا  و هرجايي كه مي رفتي من با تو مي بودم و جميع دشمنانت را از حضور تو منقطع ساختم، و براي تو اسم بز9

  .كردم
 و به جهت قوم خود، اسرائيل، مكاني تعيين كردم و ايشان را غرس نمودم تا در مكان خويش ساكن شده، باز متحرك نشوند، و شريران، ديگر ايشان را 10

  .مثل سابق ذليل نسازند
و تو را از جميع دشمنانت آرامي دادم؛ و خداوند تو را خبر مي دهد كه خداوند . ين نموده بودم تعي  و مثل روزهايي كه داوران را بر قوم خود، اسرائيل،11

  .براي تو خانه اي بنا خواهد نمود
او  و سلطنت   زيرا روزهاي تو تمام خواهد شد و با پدران خود خواهي خوابيد و ذريت تو را كه از صُلب تو بيرون آيد، بعد از تو استوار خواهم ساخت،12

  . را پايدارخواهم نمود
 .    او براي اسم من خانه اي بنا خواهد نمود و كرسي سلطنت او را تا به ابد پايدار خواهم ساخت13

  .     و اگر او گناه ورزد، او را با عصاي مردمان و به تازيانه هاي بني آدم تأديب خواهم نمود  من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود،14
  . وليكن زحمت من از او دور نخواهد شد، به طوري كه آن را از شاؤل دور كردم كه او را ازحضور تو رد ساختم15
  . و خانه و سلطنت تو، به حضورت تا به ابد استوار خواهد ماند16
 . برحسب تمامي اين كلمات و مطابق تمامي اين رؤيا ناتان به داود تكلم نمود17
  اي خداوند يهوه، من كيستم و خاندان من چيست كه مرا به اين مقام رسانيدي؟ «: شده، به حضور خداوند نشست و گفت و داود پادشاه داخل 18
ني و آيا اين اي خداوند يهوه عادت ب.  و اين نيز در نظر تو اي خداوند يهوه امر قليل نمود زيرا كه دربارة خانة بنده ات نيز براي زمان طويل تكلم فرمودي19

  آدم است؟
   و داود ديگر به تو چه تواند گفت زيرا كه تو اي خداوند يهوه، بندة خود را مي شناسي،20
  . و برحسب كالم خود و موافق دل خود تمامي اين كارهاي عظيم را بجا آوردي تا بندة خود را تعليم دهي21
  .خود شنيده ايم، مثل تو كسي نيست و غير از تو خدايي نيست بنابرين اي يهوه خدا، تو بزرگ هستي زيرا چنانكه به گوشهاي 22
 و مثل قوم تو اسرائيل كدام يك اُمت بر روي زمين است كه خدا بيايد تا ايشان را فديه داده، براي خويش قوم بسازد، و اسمي براي خود پيدا نمايد، و 23

  . قوم خويش كه براي خود از مصر و از امتها و خدايان ايشان فديه داديچيزهاي عظيم و مهيب براي شما و براي زمين خود بجا آورد به حضور
  . و قوم خود اسرائيل را براي خود استوار ساختي، تا ايشان تا به ابد قوم تو باشند، و تو اي يهوه، خداي ايشان شدي24
  .د استوار كن، و برحسب آنچه گفتي، عمل نما و اآلن اي يهوه خدا، كالمي را كه دربارة بندة خود و خانه اش گفتي تا به اب25
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  . و اسم تو تا به ابد معظّم بماند، تا گفته شود كه يهوه صبايوت، خداي اسرائيل است، و خاندان بنده ات داود به حضور تو پايدار بماند26
بنابرين بندة تو جرأت كرده است كه اين .  خانه اي بنا خواهم نمود زيرا تو اي يهوه صبايوت، خداي اسرائيل، به بندة خود اعالن نموده، گفتي كه براي تو27

  .دعا را نزد تو بگويد
  . و اآلن اي خداوند يهوه، تو خدا هستي و كالم تو صدق است و اين نيكويي را به بندة خود وعده داده اي28
 زيرا كه تو اي خداوند يهوه گفته اي و خاندان بنده ات از بركت   به ابد بماند، خاندان بندة خود را بركت بده تا آنكه در حضورت تا  و اآلن احسان فرموده،29

 .تو تا به ابد مبارك خواهد بود
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  .و داود زمام اُم البالد را از دست فلسطينيان گرفت.  و بعد از اين واقع شد كه داود فلسطينيان را شكست داده، ايشان را ذليل ساخت1
و . ه، ايشان را به زمين خوابانيده، با ريسماني پيمود و دو ريسمان براي كشتن پيمود، و يك ريسمان تمام براي زنده نگاه داشتند و موآب را شكست داد2

 .  هدايا آوردند موآبيان بندگان داود شده،

  .به دست آورد شكست داد و داود، هدد عزَربن رحوب، پادشاه صُوبه را هنگامي كه مي رفت تا استيالي خود را نزد نهر باز 3
  . اما از آنها براي صد ارابه نگاه داشت  و داود جميع اسبهاي ارابه هايش را پي كرد،  و داود هزار و هفتصد سوار و بيست هزار پياده از او گرفت،4
  . را بكُشت و چون اَراميان دمشق به مدد هددعزَر، پادشاه صوبه، آمدند، داود بيست و دو هزار نفر از اَراميان 5
  .    و داود در اَرام دمشق قراوالن گذاشت، و اَراميان بندگان داود شده، هدايا مي آوردند، و خداوند ، داود را در هر جا كه مي رفت، نصرت مي داد6
  . و داود سپرهاي طال را كه برخادمان هددعزَر بود گرفته ، آنها را به اورشليم آورد7
 . هرهاي هددعزَر داود پادشاه، برنج از حد افزون گرفت و از باتَه و بيروتاي ش8

   و چون تُوعي، پادشاه حمات شنيد كه داود تمامي لشكر هددعزَر را شكست داده است،     9
10دورام، پسر خود را نزد داود پادشاه فرستاد تا از سالمتي او بپرسد، و او را تهنيت گويد، از آن جهت كه با هي، يزَر جنگ نموده، او را شكست  تُوعدع

  . داده بود، زيرا كه هددعزَر با تُوعي مقاتله مي نمود و يورام ظروف نقره و ظروف طال و ظروف برنجين با خود آورد
  د، و داود پادشاه آنها را نيز براي خداوند وقف نمود با نقره و طاليي كه از جميع امت هايي كه شكست داده بود، وقف نموده بو11
 . يعني اَرام و موآب و بني عمون و فلسطينيان و عمالَقَه و از غنيمت هددعزَر بن رحوب پادشاه صوبه12
  . و داود براي خويشتن تذكره اي برپا نمود هنگامي كه از شكست دادن هجده هزار نفر از اَراميان در وادي ملح مراجعت نمود13
 .و خداوند، داود را هرجا كه مي رفت، نصرت مي داد. ر تمامي اَدوم قراوالن گذاشته، جميع ادوميان بندگان داود شدند و در اَدوم قراوالن گذاشت، بلكه د14
  . و داود بر تمامي اسرائيل سلطنت مي نمود، و داود بر تمامي قوم خود داوري و انصاف را اجرا مي داشت15
  .بن اَخيلُود وقايع نگار و يوآب بن صَرويه سردار لشكر بود و يهو شافات 16
  . و صادوق بن اَخيطوب و اَخيملك بن اَبِياتار، كاهن بودند و سرايا كاتب بود17
 .   و بناياهو بن يهوياداع بر كريتيان و فليتيان بود و پسران داود كاهن بودند18
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   او را احسان نمايم؟آيا از خاندان شاؤل كسي تا به حال باقي است تا به خاطر يوناتان:  و داود گفت1
  آيا تو صيبا هستي؟:  و از خاندان شاؤل خادمي مسمي به صيبا بود؛ پس او را نزد داود خواندند و پادشاه وي را گفت2
ري لنگ باقي يوناتان را تا به حال پس: صبيا در جواب پادشاه گفت» آيا تا به حال از خاندان شاؤل كسي هست تا او را احسان خدايي نمايم؟:  پادشاه گفت3

  .است
  .اينك او در خانة ماكير بن عميئيل در لُودبار است:  پادشاه از وي پرسيد كه او كجاست؟ صيبا به پادشاه گفت4
 . و داود پادشاه فرستاده، او را از خانة ماكير بن عميئيل از لُودبار گرفت5
  .اينك بندة تو: گفت! اي مفيبوشت: و داود گفت. تاده، تعظيم نمود پس مفيبوشت بن يوناتان بن شاؤل نزد داود آمده، به روي در اف6
زيرا به خاطر پدرت يوناتان بر تو البتّه احسان خواهم نمود و تمامي زمين پدرت شاؤل را به تو رد خواهم كرد، و تو دائماً بر ! مترس:  داود وي را گفت7

  .سفرة من نان خواهي خورد
  تو چيست كه بر سگ مرده اي مثلِ من التفات نمايي؟  پس اوتعظيم كرده، گفت كه بندة8

  .آنچه را كه مال شاؤل و تمام خاندانش بود به پسر آقاي تو دادم:  و پادشاه صيبا، بندة شاؤل را خوانده، گفت9
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و صبيا به . سفرة من خواهد خورد و تو و پسرانت و بندگانت به جهت او زمين را زرع نموده، محصول آن را بياوريد تا براي پسر آقايت هميشه بر 10
پادشاه گفت كه مفيبوشت بر سفرة من مثل يكي . موافق هر آنچه آقايم پادشاه به بنده اش فرموده است بهمين طور بنده ات عمل خواهد نمود: پادشاه گفت

  .از پسران پادشاه خواهد خورد
  . خانة صيبا بندة مفيبوشت بودند و مفيبوشت را پسري كوچك بود كه ميكا نام داشت، و تمامي ساكنان12
 . پس مفيبوشت در اورشليم ساكن شد زيراكه هميشه بر سفرة پادشاه مي خورد و از هر دو پا لنگ بود13
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  . و بعد او آن واقع شد كه پادشاه بني عمون، مرد و پسرش، حانون، در جايش سلطنت نمود1
پس داود فرستاد تا او را به واسطة خادمانش دربارة پدرش تعزيت . نانكه پدرش به من احسان كردبه حانون بن ناحاش احسان نمايم چ:  و داود گفت2

  .گويد، و خادمان داود به زمين بني عمون آمدند
 آيا  ده است؟آيا گمان مي بري كه براي تكريم پدر توست كه داود، رسوالن به جهت تعزيت تو فرستا:  و سروران بني عمون به آقاي خود حانون گفتند3

   داود خادمان خود را نزد تو نفرستاده است تا شهر را تفحص و تجسس نموده، آن رامنهدم سازد؟
  . پس حانون، خادمان داود را گرفت و نصف ريش ايشان را تراشيد و لباسهاي ايشان را از ميان تا جاي نشستن بدريد و ايشان را رها كرد4
در اريحا  بمانيد تا ريشهاي شما در آيد و بعد از «: ستقبال ايشان فرستاد زيراكه ايشان بسيار خجل بودند، و پادشاه گفت و چون داود را خبر دادند، به ا5

 ».آن برگرديد
اه معكه را با  و چون بني عمون ديدند كه نزد داود مكروه شدند، بني عمون فرستاده، بيست هزار پياده از اَراميان بيت رحوب و اَرميان صُوبه و پادش6

  .هزار نفر و دوازده هزار نفر از مردان طوب اجير كردند
  . و چون داود شنيد، يوآب و تمامي لشكر شجاعان را فرستاد7
 .ودند و بني عمون بيرون آمده، نزد دهنة دروازه براي جنگ صف آرايي نمودند؛ و اَراميان صُوبه و رحوب و مردان طوب و معكه در صحرا عليحده ب8
 و چون يوآب ديد كه روي صفوف جنگ، هم از پيش و هم از عقبش بود، از تمام برگزيدگان اسرائيل گروهي را انتخاب كرده، در مقابل اَراميان صف 9

  .آرايي نمود
  . و بقية قوم را به دست برادرش ابيشاي سپرد تا ايشان را به مقابل بني عمون صف آرايي كند10
  .    يان بر من غالب آيند، به مدد من بيا، و اگر بني عمون بر تو غالب آيند، به جهت امداد تو خواهم آمداگر اَرم:  و گفت11
  . دلير باش و به جهت قوم خويش و به جهت شهرهاي خداي خود مردانه بكوشيم، و خداوند آنچه را كه درنظرش پسندآيد بكند12
د تا با اَرميان جنگ كنند و ايشان از حضور ابيشاي گريخته، داخل شهر شدند و يوآب از مقابلة بني  پس يوآب و قومي كه همراهش بودند، نزديك شدن13

 .عمون برگشته، به اورشليم آمد
  . و چون اَرميان ديدند كه از حضور اسرائيل شكست يافته اند، با هم جمع شدند15
  .ورد و ايشان به حيالم آمدند، و شوبك، سردار لشكر هددعزَر، پيشواي ايشان بود و هددعزَر فرستاده، اَرميان راكه به آن طرف نهر بودند، آ16
  . و چون به داود خبر رسيد، جميع اسرائيل را جمع كرده از اُردن عبوركرد و به حيالم آمد، و اَرميان به مقابل داود صف آرايي نموده، با او جنگ كردند17
  . كردند، و داود از اَراميان، مردان هفتصد ارابه و چهل هزار سوار را كشت و شُوبك سردار را زد كه در آنجا مرد و اَراميان از حضور اسرائيل فرار18
و اَرميان پس .  و چون جميع پادشاهاني كه بندة هددعرر بودند، ديدند كه از حضور اسرائيل شكست خوردند، با اسرائيل صلح نموده، بندة ايشان شدند19

 .امداد بني عمون ترسيدنداز آن از 
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 و واقع شد بعد از انقضاي سال، هنگام بيرون رفتن پادشاهان، كه داود يوآب را با بندگان خويش و تمامي اسرائيل فرستاد، و ايشان بني عمون را خراب 1
 .كرده، ربه را محاصره نمودند، اما داود در اورشليم ماند

د از بسترش برخاسته، بر پشت بام خانة پادشاه گردش كرد و از پشت بام زني را ديد كه خويشتن را شستشو مي كند؛  و واقع شد در وقت عصر كه داو2
  .و آن زن بسيار نيكو منظر بود

   پس داود فرستاده، دربارة زن استفسار نمود و او را گفتند كه آيا اين بتْشَبع، دختر اَليعام، زن اُورياي حتّي نيست؟3
  . قاصدان فرستاده، او را گرفت و او نزد وي آمده، داود با او همبستر شد و از او نجاست خود طاهر شده، به خانة خود برگشت و داود4
 ».من حامله هستم« و آن زن حامله شد و فرستاده، داود را مخبر ساخت و گفت كه 5
  .ريا را نزد داود فرستاد پس داود نزد يوآب فرستاد كه اورياي حتّي را نزد من بفرست و يوآب، اُو6
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  . و چون اوريا نزد وي رسيد، داود از سالمتي يوآب و از سالمتي جنگ پرسيد7
  . پس اوريا از خانة پادشاه بيرون رفت و از عقبش، خواني از پادشاه فرستاد. به خانه ات برو و پايهاي خود را بشو:  و داود به اوريا گفت8
  .ا ساير بندگان آقايش خوابيده، به خانة خود نرفت اما اُوريا نزد در خانة پادشاه ب9
     پس چرا به خانة خود نرفته اي؟ آيا تو از سفرنيامده اي؟: پس داود به اوريا گفت.  و داود را خبر داده، گفتند كه اوريا به خانة خود نرفته است10
و آيا من به خانة خود .  و آقايم، يوآب، و بندگان آقايم بر روي خيمه نشستنندتابوت و اسرائيل و يهودا در خيمه ها ساكنند« اوريا به داود عرض كرد كه 11

  .بروم با اكل و شرب بنمايم و با زن خود بخوابم؟ به حيات تو و به حيات جان تو قَسم كه اين كار را نخواهم كرد
  . آن روز و فردايش را در اورشليم ماندپس اوريا. امروز نيز اينجا باش و فردا تورا روانه مي كنم:  و داود به اوريا گفت12
 و داود او را دعوت نمود كه در حضورش خورد و نوشيد و او را مست كرد، و وقت شام بيرون رفته، بر بسترش با بندگان آقايش خوابيد و به خانة 13

 .خود نرفت
  . و بامدادان داود مكتوبي براي يوآب نوشته، به دست اوريا فرستاد14
  . به اين مضمون نوشت كه اوريا را در مقدمة جنگ سخت بگذاريد، و از عقبش پس برويد تا زده شده، بميرد و در مكتوب15
  . و چون يوآب شهر را محاصره مي كرد، اوريا را در مكاني كه مي دانست كه مردان شجاع در آنجا مي باشند، گذاشت16
  .وم، از بندگان داود، افتادند و اَورياي حتَّي بمرد و مردان شهر بيرون آمده، با يوآب جنگ كردند و بعضي از ق17
  .  پس يوآب فرستاده، داود را از جميع وقايع خبر داد18
  چون از تمامي وقايع جنگ به پادشاه خبر داده باشي،:  و قاصد را امر فرموده، گفت19
  يا نمي دانستيد كه از سر حصار، تير خواهند انداخت؟ اگر خشم پادشاه افرخته شود و تو را گويد چرا براي جنگ به شهر نزديك شديد، آ20
 پس چرا به حصار نزديك   كيست كه اَبيملَك بن يربوشت را كُشت؟ آيا زني سنگ بااليين آسيابي را از روي حصار بر او نينداخت كه در تاباص مرد؟21

 . آنگاه بگو كه بنده ات اورياي حتّي مرده است شديد؟
  .فت كه مردان بر ما غالب شده، در عقب ما به صحرا بيرون آمدند، و ما بر ايشان تا دهنة دروازه تاختيم و قاصد به داود گ23
  .حتّي نيز مرده است    و تير اندازان بر بندگان تو از روي حصار تير انداختند، و بعضي از بندگان پادشاه و بندة تو اورياي 24
پس در مقاتله با شهر به . ن واقعه درنظر تو بد نيايد زيراكه شمشير، اين و آن را بي تفاوت هالك مي كنداي: به يوآب چنين بگو:  داود به قاصد گفت25

 .پس او را به خاطر جمعي بده. سختي كوشيده، آن را منهدم بساز
  . و چون زن اوريا شنيد كه شوهرش اوريا مرده است، براي شوهرش ماتم گرفت26
اما كاري كه داود كرده بود، درنظر خداوند . فرستاده، او را به خانة خود آورد و او زن وي شد، و برايش پسري زاييد و چون ايام ماتم گذشت، داود 27

 .ناپسند آمد
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  .در شهري دو مرد بودند، يكي دولتمند و ديگري فقير« و خداوند ناتان را نزد داود فرستاد و نزد وي آمده، او را گفت كه 1
  .د و گاو، بي نهايت بسيار بود و دولتمند را گوسفن2
 و فقير را جز يك ماده برة كوچك كه آن را خريده، و پرورش داده، همراه وي پسرانش بزرگ مي شد؛ از خوراك وي مي خورد و از كاسة او مي نوشيد 3

  . و در آغوشش مي خوابيد و برايش مثل دختر مي بود
ده كه از گوسفندان و گاوان خود بگيرد تا به جهت مسافري كه نزد وي آمده بود مهيا سازد؛ و برة  و مسافري نزد آن مرد دولتمند آمد و او را حيف آم4

  .آن مرد فقير را گرفته، براي آن مرد كه نزد وي آمده بود، مهيا ساخت
  .مستوجب قتل استبه حيات خداوند قسم، كسي كه اين كار را كرده است، :  آنگاه خشم داود بر آن شخص افروخته شده، به ناتان گفت5
 . و چونكه اين كار را كرده است و هيچ ترحم ننموده، بره را چهار چندان بايد رد كند6
من تو را بر اسرائيل به پادشاهي مسح نمودم و من تو را از دست شاؤل : آن مرد تو هستي، و يهوه، خداي اسرائيل، چنين مي گويد:  ناتان به داود گفت7

  .رهايي دادم
و اگر اين كم مي بود، چنين و چنان براي تو .  آقايت را به تو دادم و زنان آقاي تو را به آغوش تو، خاندان اسرائيل و يهودا را به تو عطا كردم و خانة8

  .  مزيد مي كردم
راي خود به زني گرفتي، و او را با و اورياي حتَّي را به شمشير زده، زن او را ب.  پس چرا كالم خداوند را خوار نموده، در نظر وي عمل بد بجا آوردي9

         شمشير بني عمون به قتل رسانيدي؟
  . پس حال شمشير از خانة تو هرگز دور نخواهد شد به علت اينكه مرا تحقير نموده، زن اورياي حتَّي را گرفتي تا زن تو باشد10

251



هم گردانيد و زنان تو را پيش چشم تو گرفته، به همسايه ات خواهم داد، او اينك من از خانة خودت بدي را بر تو عارض خوا:  خداوند چنين  مي گويد11
  .درنظر اين آفتاب، با زنان تو خواهد خوابيد

  . زيرا كه تو اين كار را به پنهاني كردي، اما من اين كار را پيش تمام اسرائيل و درنظر آفتاب خواهم نمود12
  . را عفو نموده است كه نخواهي مردخداوند نيز گناه تو«:  و داود با ناتان گفت13
  . ليكن چون از اين امر باعث كفر گفتن دشمنان خداوند شده اي پسري نيز كه براي تو زاييده شده است، البته خواهد مرد14
  .و خداوند پسري را كه زن اوريا  براي داود زاييده بود، مبتال ساخت كه سخت بيمار شد.  پس ناتان به خانة خود رفت15
  .پس داود از خدا براي طفل استدعا نمود و داود روزه گرفت و داخل شده، تمامي شب بر روي زمين خوابيد 16
  . و مشايخ خانه اش بر او برخاستند تا او را از زمين برخيزانند، اما قبول نكرد و با ايشان نان نخورد17
اينك چون طفل زنده بود، با وي سخن گفتنم و قول ما : و را اطالع دهند، زيرا گفتند و در روز هفتم طفل بمرد و خادمان داود ترسيدند كه از مردن طفل ا18

  .را نشنيد؛ پس اگر به او خبر دهيم كه طفل مرده است، چه قدر زياده رنجيده مي شود
مرده :  گفتند آيا طفل مرده است؟: گفت و چون داود ديد كه بندگانش با يكديگر نجوي مي كنند، داود فهميد كه طفل مرده است، و داود به خادمان خود 19

 .است
 آنگاه داود از زمين برخاسته، خويشتن را شست و شو داده، تدهين كرد و لباس خود را عوض نموده، به خانة خداوند رفت و عبادت نمود و به خانة 20

  .خود آمد، خوراك خواست كه پيشش گذاشتند و خورد
  است كه كردي؟ وقتي كه طفل مرد، برخاسته، خوراك خوردي؟اين چه كار :  و خادمانش به وي گفتند21
  وقتي كه طفل زنده بود، روزه گرفتم و گريه نمودم زيرا فكر كردم كيست كه بداند كه شايد خداوند بر من ترحم فرمايد تا طفل زنده بماند،:  او گفت22
 .ر او را باز بياورم؟ من نزد او خواهم رفت ليكن او نزد من باز نخواهد آمد اما اآلن كه مرده است، پس چرا من روزه بدارم؛ آيا مي توانم ديگر با23
 .و خداوند او را دوست مي داشت.  و داود زن خود بتْشَبع را تسلي داد و نزد وي در آمده، با او خوابيد و او پسري زاييده، او را سليمان نام نهاد24
 .داوند يديِديا نام نهاد و به دست ناتان نبي فرستاد و او را به خاطر خ25
  . شهر پادشاه نشين را گرفت  و يوآب با ربة بني عمون جنگ كرده،26
  . و يوآب قاصدان نزد داود فرستاده، گفت كه با ربه جنگ كردم و شهر آنها را گرفتم27
  .بگيرم و به اسم من ناميده شود پس اآلن بقية قوم را جمع كن و در برابر شهر اردو زده، آن را بگير، مبادا من شهر را 28
  . پس داود تمامي قوم را جمع كرده، به ربه رفت و با آن جنگ كرده، آن را گرفت29
 و تاج پادشاه ايشان را از سرش گرفت كه وزنش يك وزنة طال بود و سنگهاي گرانبها داشت و آنرا بر سر داود گذاشتند، و غنيمت از حد زياده از شهر 30

 .بردند
لق آنجا را بيرون آورده، ايشان را زير اره ها و چومهاي آهنين و تيشه هاي آهنين گذاشت و ايشان را از كوره آجر پزي گذرانيد، و به همين طور با  و خ31

 .پس داود و تمامي قوم به اورشليم برگشتند. جميع شهرهاي بني عمون رفتار نمود
 

13 

  .د را خواهري نيكو صورت مسمي به تامار بود؛ و اَمتُون، پسر داود، او را دوست مي داشت و بعد از اين، واقع شد كه آبشالوم بن داو1
  . و اَمنُون به سبب خواهر خود تامار چنان گرفتار شد كه سخت بيمار گشت، زيرا كه او باكره بود و به نظر اَمنُون دشوار آمد كه با وي كار كند2
  .يوناداب بن شَمعي، برادر داود، بود؛ و يوناداب مردي بسيار زيرك بود و اَمنُون رفيقي داشت كه مسمي به 3
اي پسر پادشاه چرا روز به روز الغر مي شوي و مرا خبر نمي دهي؟ اَمنُون وي را گفت كه من تامار، خواهر برادر خود، اَبشالوم را :  و او وي را گفت4

  .دوست مي دارم
تمنّا اين كه خواهر من تامار بيايد و مرا : د خوابيده، تمارض نما و چون پدرت براي عيادت تو بيايد، وي را بگوبر بستر خو:  و يوناداب وي را گفت5

  .خوراك بخوراند و خوراك را در نظر من حاضر سازد تا ببينم و از دست وي بخورم
تمنّا اينكه خواهرم تامار بيايد و دو قرص طعام پيش من بپزد تا : ه گفت پس اَمنُون خوابيد و تمارض نمود و چون پادشاه به عيادتش آمد، اَمنُون به پادشا6

 .از دست او بخورم
  .اآلن به خانة برادرت اَمنُون برو و برايش طعام بساز:  و داود نزد تامار به خانه اش فرستاده، گفت7
  .ير كرد، و پيش او قرصها ساخته، آنها را پختو آرد گرفته، خم. و او خوابيده بود.  و تامار به خانة برادرخود، اَمنُون، رفت8
  .و همگان از نزد او بيرون رفتند. همه كس را از نزد من بيرون كنيد: اما از خوردن ابا نمود و گفت.  و تابه را گرفته، آنها را پيش او ريخت9
  . قرصها را كه ساخته بود، گرفته، نزد برادر خود، اَمنُون، به اطاق آوردو تامار . خوراك را به اطاق بياور تا از دست تو بخورم«:  و اَمنُون به تامار گفت10
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  .اي خواهرم بيا با من بخواب«:  و چون پيش او گذاشت تا بخورد، او وي را گرفته، با او گفت11
  .ه عمل مياورني اي برادرم، مرا ذليل نساز زيرا كه چنين كار در اسرائيل كرده نشود؛ اين قباحت را ب«:  او وي را گفت12
پس حال تمنّا اينكه به پادشاه بگويي، زيرا كه مرا از تو دريغ نخواهد .  اما من كجا ننگ خود را ببرم؟ و اما تو مثل يكي از سفها در اسرائيل خواهي شد13

  .نمود
 . ليكن او نخواست سخن وي را بشنود، و بر او زورآور شده، او را مجبور ساخت و با او خوابيد14
  .برخيز و برو:  زياده بود؛ پس اَمنُون وي را گفت اه اَمنُون با شدت بر وي بغض نمود، و بغضي كه با او ورزيد از محبتي كه با وي مي داشت، آنگ15
نخواست كه وي ليكن او » .چنين مكن زيرا اين ظلم عظيم كه در بيرون كردن من مي كني، بدتر است از است از آن ديگري كه با من كردي:  او وي را گفت16

  .را بشنود
  .اين دختر را از نزد من بيرون كن و در را از عقبش ببند«:  پس خادمي را كه او را خدمت مي كرد خوانده، گفت17
  . بستو خادمش او را بيرون كرده، در را از عقبش .  و او جامة رنگارنگ در برداشت زيراكه دختران باكرة پادشاه به اين گونه لباس، ملبس مي شدند18
و چون مي رفت، فرياد مي .  و تامار خاكستر بر سر خود ريخته، و جامة رنگارنگ كه در برش بود، دريده، و دست خود را بر سر گذارده، روانه شد19

 .نمود
رادر توست و از اين كار متفكر او ب. كه آيا برادرت، اَمنُون با تو بوده است؟ پس اي خواهرم اكنون خاموش باش«:  و برادرش، اَبشالوم، وي را گفت20

  .پس تامار در خانة برادر خود، اَبشالوم، در پريشان حالي ماند. مباش
  . و چون داود پادشاه تمامي اين وقايع را شنيد، بسيار غضبناك شد21
 . اينكه خواهرش تامار را ذليل ساخته بود به علت  و اَبشالوم به اَمنُون سخني نيك يا بد نگفت، زيرا كه اَبشالوم اَمنُون را بغض مي داشت،22
  . و اَبشالوم تمامي پسران پادشاه را دعوت نمود.  و بعد از دو سال تمام، واقع شد كه اَبشالوم در بعل حاصور كه نزد افرايم است، پشم برندگان داشت23
  .تمنّا اينكه پادشاه با خادمان خود همراه بنده ات بيايند. د پشم برندگان دار  بندة تو، اينك حال،:  و اَبشالوم نزد پادشاه آمده، گفت24
و هرچند او را الحاح نمود ليكن نخواست كه بيايد و او را . ني اي پسرم، همة ما نخواهيم آمد مبادا براي تو بار سنگين باشيم:  پادشاه به ابشالوم گفت25

  .بركت داد
  چرا با تو بيايد؟: پادشاه او را گفت» .منُون، با ما بيايدپس تمنّا اينكه برادرم، اَ«:  و اَبشالوم گفت26
  .   اَمنُون و تمامي پسران پادشاه را با او روانه كرد  اما چون اَبشالوم او را الحاح نمود،27
م كه اَمنُون را بزنيد، آنگاه او را مالحظه كنيد كه چون دل اَمنُون از شراب خوش شود، و به شما بگوي:  و اَبشالوم خادمان خود را امر فرموده، گفت28

  .آيا من شما را امر نفرمودم؟ پس دلير و شجاع باشيد. بكشيد، و مترسيد
 و خادمان اَبشالوم با اَمنُون به طوري كه اَبشالوم امر فرموده بود، به عمل آوردند، و جميع پسران پادشاه برخاسته، هركس به قاطر خود سوار شده، 29

 .گريختند
  . پسران پادشاه را كشته و يكي از ايشان باقي نمانده است اَبشالوم همة« خبر به داود رسانيده، گفتند كه  و چون ايشان در راه مي بودند، 30
  . دريده در اطرافش ايستاده بودند  پس پادشاه برخاسته، جامة خود را دريد و به روي زمين دراز شد و جميع بندگانش با جامة31
آقايم گمان نبرد كه جميع جوانان، يعني پسران پادشاه كشته شده اند، زيرا كه اَمنُون تنها مرده «: داب بن شَمعي برادر داود متوجه  شده، گفت اما يونا32

  . نزد اَبشالوم مقرر شده بود از روزي كه خواهرش تامار را ذليل ساخته بود است چونكه اين،
 » .تفكر نشود، و خيال نكند كه تمامي پسران پادشاه مرده اند زيرا كه اَمنُون تنها مرده است و اآلن آقايم، پادشاه از اين امر م33

  . و اَبشالوم گريخت، و جواني كه ديده باني مي كرد، چشمان خود را بلند كرده، نگاه كرد و اينك خلق بسياري از پهلوي كوه كه در عقبش بود، مي آمدند34
  . چنان شد پس به طوري كه بنده ات گفت،. اينك پسران پادشاه مي آيند «: و يوناداب به پادشاه گفت35
 و چون از سخن گفتن فارغ شد، اينك پسران پادشاه رسيدند و آواز خود را بلند كرده، گريستند، و پادشاه نيز و جميع خادمانش به آواز بسيار بلند 36

 .گريه  كردند
  . پادشاه جشور رفت، و داود براي پسر خود هر روز نوحه گري مي نمود  عميهود، و اَبشالوم فرار كرده، نزد تَلْماي ابن37
  .  به جشُور رفت و سه سال در آنجا ماند  و اَبشالوم فرار كرده،38
 . و داود آرزو مي داشت كه نزد اَبشالوم بيرون رود، زيرا دربارة اَمنُون تسلي يافته بود، چونكه مرده بود39
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  .ن صَرويه فهميد كه دل پادشاه به اَبشالوم مايل است و يوآب ب1
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تمنّا اينكه خويشتن را مثل ماتم كننده ظاهر سازي، و لباس تعزيت پوشي و خود را :  پس يوآب به تقُوع فرستاده، زني دانشمند از آنجا آورد و به وي گفت2
  .گرفته باشد، بشويبه روغن تدهين نكني و مثل زني كه روزهاي بسيار به جهت مرده ماتم 

 .پس يوآب سخنان را به دهانش گذاشت.  و نزد پادشاه داخل شده، او را بدين مضمون بگويي3
  .اي پادشاه اعانت فرما:  به روي خود به زمين افتاده، تعظيم نمود و گفت  و چون زن تَقُوعيه با پادشاه سخن گفت،4
  .اينك من زن بيوه هستم و شوهرم مرده است: تو را چه شده است؟ عرض كرد:  و پادشاه به او گفت5
پس يكي از ايشان ديگري را زد و .  و كنيز تو را دو پسر بود و ايشان با يكديگر در صحرا مخاصمه نمودند و كسي نبود كه ايشان را از يكديگر جدا كند6

  . كشت
پار تا او را به عوض جان برادرش كه كشته است، به قتل برسانيم، و وارث را  و مي گويند قاتل برادر خود را بس  و اينك تمامي قبيله بر كنيز تو برخاسته،7

 .و به اينطور اخگر مرا كه باقي مانده است، خاموش خواهند كرد، و براي شوهرم نه اسم و نه اعقاب بر روي زمين وا خواهند گذاشت. نيز هالك كنيم
  .كم خواهم نمودبه خانه ات برو و من درباره ات ح:  پادشاه به زن فرمود8
  .اي آقايم پادشاه، تقصير بر من و بر خاندان من باشد و پادشاه و كرسي او بي تقصير باشند:  و زن تَقُوعيه به پادشاه عرض كرد9
  .هر كه با تو سخن گويد، او را نزد من بياور، و ديگر به تو ضرر نخواهد رسانيد:  و پادشاه گفت10
به حيات خداوند قسم «: پادشاه گفت.  خداي خود را به ياد آور تا ولي مقتول، ديگر هالك نكند، مبادا پسر مرا تلف سازند ه،اي پادشاه، يهو : پس زن گفت11

 .كه مويي از سر پسرت به زمين نخواهد افتاد
  .بگو: گفت. مستدعي آنكه كنيزت با آقاي خود پادشاه سخني گويد:  پس زن گفت12
خدا مثل اين تدبير كرده اي و پادشاه در گفتن اين سخن مثل تقصير كار است، چونكه پادشاه آواره شدة خود را باز پس چرا دربارة قوم :  زن گفت13

  .نياورده است
ره شده  زيرا ما بايد البته بميريم و مثل آب هستيم كه به زمين ريخته شود، و آن را نتوان جمع كرد؛ و خدا جان را نمي گيرد بلكه تدبيرها مي كند تنها آوا14

  .اي از او آواره نشود
 و حال كه به قصد عرض كردن اين سخن، نزد آقاي خود پادشاه آمدم، سبب اين بود كه خلق مرا ترسانيدند، كنيزت فكر كرد كه چون به پادشاه عرض 15

  .كنم، احتمال دارد كه پادشاه عرض كنيز خود را به انجام خواهد رسانيد
  . برهاند ود كه كنيز خود را از دست كسي كه مي خواهد، زيرا پادشاه اجابت خواهد نم16
 و كنيز تو فكر كرد كه كالم آقايم، پادشاه، باعث تسلي خواهد بود، زيرا كه آقايم، پادشاه، مثل فرشتة خداست تا نيك و بد را تشخيص كند، و يهوه، خداي 17

 .تو همراه تو باشد
  .آقايم پادشاه بفرمايد«زن عرض كرد . چيزي را كه از تو سؤال مي كنم، از من مخفي مدار:  پس پادشاه در جواب زن فرمود18
به حيات جان تو، اي آقايم پادشاه كه هيچ كس يا چپ نمي تواند «: زن در جواب عرض كرد»  آيا دست يوآب در همة كار با تو نيست؟:  پادشاه گفت19

  . زيراكه بندة تو يوآب، اوست كه مرا امر فرموده است، و اوست كه تمامي اين سخنان را به دهان كنيزت گذاشته استانحراف ورزد،
 .اما حكمت آقايم، مثل حكمت فرشتة خدا مي باشد تا هر چه بر روي زمين است، بداند.  براي تبديل صورت اين امر، بندة تو، يوآب، اين كار را كرده است20
  .اينك اين كار را كرده ام، حال برو و اَبشالوم جوان را باز آور«: ه به يوآب گفت پس پادشا21
اي آقايم پادشاه امروز بنده ات مي داند كه در نظر تو :  آنگاه يوآب به روي خود به زمين افتاده، تعظيم نمود، و پادشاه را تحسين كرد و يوآب گفت22

  . را به انجام رسانيده استالتفات يافته ام چونكه پادشاه كار بندة خود
  .   پس يوآب برخاسته، به جشور رفت و اَبشالوم را به اورشليم باز آورد23 

 .پس اَبشالوم به خانة خود رفت و روي پادشاه را نديد.  و پادشاه فرمود كه به خانة خود برگردد و روي مرا نبيند24
  .ثل اَبشالوم نبود كه از كف پا تا فَرقِ سرش در او عيبي نبود و در تمامي اسرائيل كسي نيكو منظر و بسيار ممدوح م25
، موي سر خود )زيرا آن را در آخر هر سال مي چيد، چونكه بر او سنگين مي شد و از آن سبب آن را مي چيد( و هنگامي كه موي سر خود را مي چيد 26

  .را وزن نموده، دويست مثقال به وزن شاه مي يافت
 .و او دختري بسيار نيكو صورت  بود. وم سه پسر و يك دختر مسمي به تامار زاييده شدند و براي اَبشال27
  . و اَبشالوم دو سال  تمام در اورشليم مانده، روي پادشاه را نديد28
  .خواست كه بيايد پس اَبشالوم، يوآب را طلبيد تا او را نزد پادشاه بفرستد اما نخواست كه نزد وي بيايد و باز بار ديگر فرستاد و ن29
  .برويد و آن را به آتش بسوزانيد.  يوآب نزد مزرعه من است و در آنجا جو دارد ببينيد، مزرعة«:  پس به خادمان خود گفت30
  چرا خادمان تو مزرعة مرا آتش زدند؟« آنگاه يوآب برخاسته، نزد اَبشالوم به خانه اش رفته، وي را گفت كه 31
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اينجا بيا تا تو را نزد پادشاه بفرستم تا بگويي براي چه از جشور آمده ام؟ مرا بهتر مي بود كه تا : اينك نزد تو فرستاده، گفتم«:  اَبشالوم به يوآب گفت32
  .     بحال در آنجا مانده باشم، پس حال روي پادشاه را ببينم و اگر گناهي در من باشد، مرا بكشند

و او اَبشالوم را طلبيد كه پيش پادشاه آمد و به حضور پادشاه رو به زمين افتاده، تعظيم كرده، و .  پس يوآب نزد پادشاه رفته، او را مخبر ساخت33
 .پادشاه اَبشالوم را بوسيد
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  . و بعد از آن، واقع شد كه اَبشالوم ارابه هاي و اسبان و پنجاه مرد كه پيش او بدوند، مهيا نمود1
ة راه دروازه مي ايستاد، و هر كسي كه دعوايي مي داشت و نزد پادشاه به محاكمه مي آمد، آبشالوم او را  و ابشالوم صبح زود برخاسته، به كنار2

  .بنده ات از فالن سبط از اسباط اسرائيل هستم: تو از كدام شهر هستي؟ و او مي گفت: خوانده، مي گفت
  .ز جانب پادشاه كسي نيست كه تو را بشنودببين، كارهاي تو نيكو و راست است ليكن ا:  و اَبشالوم او را مي گفت3
  .كاش كه در زمين داور مي شدم و هر كس دعوايي يا مرافعه اي مي داشت، نزد من مي آمد و براي او انصاف مي نمودم:  و اَبشالوم مي گفت4
  .   بوسيد و هنگامي كه كسي نزديك آمده، او را تعظيم مي نمود، دست خود را دراز كرده، او را مي گرفت و مي5
 .پس اَبشالوم دل مردان اسرائيل را فريفت.  و اَبشالوم با همة اسرائيل كه نزد پادشاه براي داوري مي آمدند، بدين منوال عمل مي نمود6
  وفا نمايم،مستدعي اينكه بروم تا نذري را كه براي خداوند در جبرون كرده ام، :  و بعد او انقضاي چهار سال، اَبشالوم به پادشاه گفت7
  . زيرا كه بنده ات وقتي كه در جشور اَرام ساكن بودم، نذر كرده، گفتم كه اگر خداوند مرا در اورشليم باز آورد، خداوند را عبادت خواهم نمود8
  .پس او برخاسته، به حبرون رفت» .به سالمتي برو:   پادشاه وي را گفت9
  .به مجرد شنيدن آواز كَرِنّا بگوييد كه اَبشالوم در حبرون پادشاه شده است: ئيل فرستاده، گفت و اَبشالوم، جاسوسان به تمامي اسباط اسرا10
  . و دويست نفر كه دعوت شده بودند، همراه اَبشالوم رفتند، و اينان به صافدلي رفته، چيزي ندانستند11
و قوم با اَبشالوم روز به . وه، وقتي كه قرباني ها مي گذرايند، طلبيد و فتنه سخت شد و اَبشالوم اَخيتُوفَل جيلوني را كه مشير داود بود، از شهرش، جيل12

 .روز زياده مي شدند
  .، گفت كه دلهاي مردان اسرائيل در عقب اَبشالوم گرويده است  و كسي نزد داود آمده، خبر داده13
پس به تعجيل روانه شديم مبادا . ته، فرار كنيم واالّ ما را از اَبشالوم نجات نخواهد بود برخاس : و داود به تمامي خادماني كه با او در اورشليم بودند، گفت14

  .او ناگهان به ما برسد و بدي بر ما عارض شود و شهر را به دم شمشير بزند
  .اينك بندگانت حاضرند براي هر چه آقاي ما پادشاه اختيار كند:  و خادمان پادشاه، به پادشاه عرض كردند15
 .پس پادشاه و تمامي اهل خانه اش با وي بيرون رفتند، و پادشاه ده زن را كه متعة او بودند، براي نگاه داشتن خانه وا گذاشت 16
  . و پادشاه و تمامي قوم با وي بيرون رفته، در بيت مرحق توقف نمودند17
يع جتّيان، يعني ششصد نفر كه از جتّ در عقب او آمده بودند، پيش روي  و تمامي خادمانش پيش او گذاشتند و جميع كريتيان و جميع فليتيان  و جم18

 . پادشاه گذشتند

  .تو نيز همراه ما چرا مي آيي؟ برگرد و همراه پادشاه بمان زيراكه تو غريب هستي و از مكان خود نيز جالي وطن كرده اي«:  و پادشاه به اتّاي جتّي گفت19
پس برگرد و برادران خود را برگردان و رحمت . و را همراه ما آواره گردانم و حال آنكه من مي روم به جايي كه مي رومپس آيا امروز ت.  ديروز آمدي20

  .و راستي همراه تو باد
در زندگي، به حيات خداوند و به حيات آقايم پادشاه، قسم كه هر جايي كه آقايم پادشاه خواه در موت و خواه «:  و اتّاي در جواب پادشاه عرض كرد21

  .باشد، بنده تو در آنجا خواهد بود
  .پس اتّاي جتّي با همة مردمانش و جميع اطفالي كه با او بودند، پيش رفتند» .بيا و پيش برو«:  و داود به اتّاي گفت22
 .رد و تمامي قوم به راه بيابان گذشتندو پادشاه از نهر قدرون عبور ك.  و تمامي اهل زمين به آواز بلند گريه كردند، و جميع قوم عبور كردند23
 و اينك صادوق نيز و جميع الويان با وي تابوت عهد خدا را برداشتند، و تابوت خدا را نهادند و تا تمامي قوم از شهر بيرون آمدند، ابياتار قرباني مي 24

  .گذرانيدند
ظر خداوند التفات يابم مرا باز خواهد آورد، و آن را و مسكن خود را به من پس اگر در ن. تابوت خدا را به شهر برگردان:  و پادشاه به صادوق گفت25

  . نشان خواهد داد
  . و اگر چنين گويد كه از تو راضي نيستم، اينك حاضرم هرچه درنظرش پسند آيد، به من عمل نمايد26
ر دو پسر شما، يعني اَخيمعص، پسر تو، و يوناتان، پسر ابياتار، آيا تو رايي نيستي؟ پس به شهر به سالمتي برگرد و ه:  و پادشاه به صادوق كاهن گفت27

  .همراه شما باشند
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  . بدانيد كه من در كناره هاي بيابان درنگ خواهم نمود تا پيغامي از شما رسيده، مرا مخبر سازد28
 . پس صادوق و ابياتار تابوت خدا را به اورشليم برگردانيده، در آنجا ماندند29
ود به فراز كوه زيتون برآمد و چون مي رفت، گريه مي كرد و با سر پوشيده و پاي برهنه مي رفت و تمامي قومي كه همراهش بودند، هر يك  و اما دا30

  .سر خود را پوشانيدند و گريه كنان مي رفتند
 .اي خداوند، مشورت اَخيتُوفَل را حماقت گردان: داود گفتو . كه اَخيتُوفَل، يكي از فتنه انگيزان، با اَبشالوم شده است:  و داود را خبر داده، گفتند31
  . و چون داود به فراز كوه، جايي كه خدا را سجده مي كنند رسيد، اينك حوشاي اَركي با جامة دريده و خاك بر سر ريخته او را استقبال كرد32
  .اگر همراه من بيايي براي من بار خواهي شد«:  و داود وي را گفت33
آنگاه . اي پادشاه، من بندة تو خواهم بود، چنانكه پيشتر بندة پدر تو بودم، اآلن بندة تو خواهم بود: اگر به شهر برگردي و به اَبشالوم بگويي اما 34

  مشورت اَخيتُوفل را براي من باطل خواهي گردانيد و
  . و آيا صادوق و ابياتار كهنه اعالم نما35
پسر صادوق و يوناتان، پسر ابياتار، در آنجا با ايشانند و هر خبري را كه مي شنويد، به دست ايشان، نزد من خواهيد  و اينك دو پسر ايشان اَخيمعص، 36

  .فرستاد
 . پس حوشاي، دوست داود، به شهر رفت و اَبشالوم وارد اورشليم شد37
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 جفت االغ آراسته كه دويست قرص نان و صد قرص كشمش و صد قرص  و چون داود از سر كوه اندكي گذشته بود، اينك صيبا، خادم مفيبوشَت، با يك1
  .انجير و يك مشك شراب بر آنها بود، به استقبال وي آمد

االغها به جهت سوار شدن اهل خانة پادشاه و نان و انجير براي خوراك خادمان، و : از اين چيزها چه مقصود داري؟ صيبا گفت:  و پادشاه به صيبا گفت2
  . نوشيدن خسته شدگان در بيابان استشراب به جهت

اينك در اورشليم مانده است، زيرا فكر مي كند كه امروز خاندان اسرائيل سلطنت پدر : اما پسر آقايت كجاست؟ صيبا به پادشاه عرض كرد:  پادشاه گفت3
  .من را به من رد خواهند كرد

 .اظهار بندگي مي نمايم اي آقايم پادشاه تمنّا اينكه در نظر تو التفات يابم: س صيبا گفتپ. اينك كل مايملك مفيبوشت از مال توست:  پادشاه به صيبا گفت4
  . و چون داود پادشاه به بحوريم رسيد، اينك شخصي از قبيلة خاندان شاؤل مسمي به شمعي بن جيرا از آنجا بيرون آمد و چون مي آمد، دشنام  مي داد5
  .پادشاه سنگها مي انداخت، و تمامي قوم و جميع شجاعان به طرف راست و چپ او بودند و به داود و به جميع خادمان داود 6
  !دور شو، دور شو، اي مرد خون ريز و اي مرد بلّيعال:  و شَمعي دشنام داده، چنين مي گفت7
ست پسر تو اَبشالوم، تسليم نموده است؛ و  خداوند تمامي خون خاندان شاؤل را كه در جايش سلطنت نمودي بر تو رد كرده، و خداوند سلطنت را به د8

 .اينك چونكه مردي خون ريز هستي، به شرارت خود گرفتار شده اي
 . و ابيشاي ابن صَرويه به پادشاه گفت كه چرا اين سگ مرده، آقايم پادشاه را دشنام دهد؟ مستدعي آنكه بروم و سرش را از تن جدا كنم9
پس كيست كه .  مرا با شما چه كار است؟ بگذاريد كه دشنام دهد، زيرا خداوند او را گفته است كه داود را دشنام بدهاي پسران صَرويه:  پادشاه گفت10

   بگويد چرا اين كار را مي كني؟
  اده اين بنياميني؟اينك پسر من كه از صلب من بيرون آمد، قصد جان من دارد؛ پس حال چند مرتبه زي«:  و داود به ابيشاي و به تمامي خادمان خود گفت11

  .پس او را بگذاريد كه دشنام دهد زيرا خداوند او را امر فرموده است
  . شايد خداوند بر مصيبت من نگاه كند و خداوند به عوض دشنامي كه او امروز به من مي دهد، به من جزاي نيكو دهد12
شان به جانب كوه مي رفت و چون مي رفت، دشنام داده، سنگها به سوي او مي و اما شَمعي در برابر اي.  پس داود و مردانش راه خود را پيش گرفتند13

  .  انداخت و خاك به هوا مي پاشيد
 . و پادشاه با تمامي قومي كه همراهش بودند، خسته شده، آمدند و در آنجا استراحت كردند14
  .وفَل همراهش بود و اما اَبشالوم و تمامي گروه مردان اسرائيل به اورشليم آمدند، و اَخيت15ُ
  !پادشاه زنده بماند! پادشاه زنده بماند«: وچون حوشاي اَركي، دوست داود نزد اَبشالوم رسيد، حوشاي به ابشالوم گفت16
  آيا مهرباني توبا دوست خود اين است؟ چرا با دوست خود نرفتي؟:  و اَبشالوم به حوشاي گفت17
  .هر كس را كه خداوند و اين قوم برگزيده باشند، بندة او خواهم بود و نزد او خواهم ماندني، بلكه «:  و حوشاي به اَبشالوم گفت18
 . ثانياً كه را مي يابد خدمت نمايم؟ آيا نه نزد پسر او؟ پس چنانكه به حضور پدر تو خدمت نموده ام، به همان طور در حضور تو خواهم بود19
  . كنيد كه چه بايد بكنيمشما مشورت:  و اَبشالوم به اَخيتُوفَل گفت20
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 و اَخيتُوفَل به اَبشالوم گفت كه نزد متعه هاي پدر خود كه به جهت نگاهباني خانه گذاشته است، درآي؛ و چون تمامي اسرائيل بشنوند كه نزد پدرت 21
  .مكروه شده اي آنگاه دست تمامي همراهانت قوي خواهد شد

  .پا كردند و اَبشالوم در نظر تمامي بني اسرائيل نزد متعه هاي پدرش درآمد پس خيمه اي بر پشت بام براي ابشالوم بر22
و هر مشورتي كه اَخيتوفل هم به داود و هم به اَبشالوم مي .  و مشورتي كه اَخيتُوفَل درآن روز ها مي داد، مثل آن بود كه كسي از كالم خدا سؤال كند23

 .داد، چنين مي بود
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  . مرا اذن بده كه دوازده هزار نفر را برگزيده، برخيزم و شبانگاه داود را تعاقب نمايم«: اَبشالوم گفت و اَخيتُوفَل به 1
پس در حالتي كه او خسته و دستهايش سست است، بر او رسيده، او را مضطرب خواهم ساخت و تمامي قومي كه همراهش هستند، خواهند گريخت، و  2

  .پادشاه را به تنهايي خواهم كشت
  . و تمامي قوم را نزد تو خواهم برگردانيد زيرا شخصي كه او را مي طلبي، مثل برگشتن همه است؛ پس تمامي قوم در سالمتي خواهند بود3
 . و اين سخن در نظر ابشالوم و در نظر جميع مشايخ اسرائيل پسند آمد4
  .د گفتحوشاي اَركي را نيز بخوانيد تا بشنويم كه او چه خواه«:  و ابشالوم گفت5
  .اَخيتُوفل بدين مضمون گفته است؛ پس تو بگو كه برحسب راي او عمل نماييم يا نه«:  و چون حوشاي نزد اَبشالوم آمد، اَبشالوم وي را خطاب كرده، گفت6
  .مشورتي كه اَخيتُوفَل اين مرتبه داده است، خوب نيست « : حوشاي به اَبشالوم گفت7
 پدرت و مردانش شجاع هستند و مثل خرسي كه بچه هايش را در بيابان گرفته باشند، در تلخي جانند؛ و پدرت مرد جنگ مي داني كه«:  و حوشاي گفت8

  .   آزموده است، و شب را در ميان قوم نمي ماند
در ميان :  كه بشنود خواهد گفتو واقع خواهد شد كه چون بعضي از ايشان در ابتدا بيفتند، هركس.  اينك او اآلن در حفره اي يا جاي ديگر مخفي است9

  .قومي كه تابع اَبشالوم هستند، شكستي واقع شده است
  . و نيز شجاعي كه دلش مثل دل شير باشد، بالكل گداخته خواهد شد، زيرا جميع اسرائيل مي دانند كه پدر تو جباري است و رفيقانش شجاع هستند10
  . تا بئر شبع كه مثل ريگ كنارة دريا بي شمارند، نزد تو جمع شوند، و حضرت تو همراه ايشان برود لهذا رأي من اين است كه تمامي اسرائيل از دان11
 پس در مكاني كه يافت مي شود بر او خواهيم رسيد، و مثل شبنمي كه بر زمين مي ريزد بر او فرود خواهيم آمد، و از او و تمامي مرداني كه همراه وي 12

  . ماندمي باشند، يكي هم باقي نخواهد
 و اگر به شهري داخل شود، آنگاه تمامي اسرائيل طنابها به آن شهر خواهند آورد و آن شهر را به نهر خواهند كشيد تا يك سنگ ريزه اي هم در آن پيدا 13

 .نشود
ند مقدر فرموده بود كه مشورت نيكوي زيرا خداو. مشورت حوشاي اَركي از مشورت اَخيتُوفَل بهتر است:  پس اَبشالوم و جميع مردان اسرائيل گفتند14

 .اَخيتُوفَل را باطل گرداند تا آنكه خداوند بدي را بر اَبشالوم برساند
  .اَخيتُوفَل و اَبشالوم و مشايخ اسرائيل چنين و چنان مشورت داده، و من چنين و چنان مشورت داده ام : و حوشاي به صادوق و ابياتار كَهنَه گفت15
امشب در كناره هاي بيابان توقف منما بلكه به هر طوري كه تواني عبور كن، مبادا پادشاه و : زودي بفرستيد و داود را اطالع داده، گوييد پس حال به 16

 ».همة كساني كه همراه وي مي باشند، بلعيده شوند
مي رسانيدند، زيرا  و ايشان رفته، به داود پادشاه خبر.  مي آورد و يوناتان و اَخيمعص نزد عين روجل توقف مي نمودند و كنيزي رفته، براي ايشان خبر17

  .نمي توانستند به شهر داخل شوند كه مبادا خويشتن را ظاهر سازند
 كه در و هر دو ايشان به زودي رفته، به خانة شخصي در بحوريم داخل شدند و در حياط او چاهي بود.  اما غالمي ايشان را ديده، به اَبشالوم خبر داد18

  .آن فرود شدند
  .پس چيزي معلوم نشد.  و زن، سرپوش چاه را گرفته، بر دهنه اش گسترانيد و بلغور بر آن ريخت19
پس چون جستجو » .از نهر آب عبور كردند: زن به ايشان گفت» اَخيمعص و يوناتان كجايند؟«:  و خادمان اَبشالوم نزد آن زن به خانه درآمده، گفتند20

 .فتند، به اورشليم برگشتندكرده، نيا
برخيزيد و به زودي از آب عبور كنيد، زيرا كه اَخيتُوفَل «:  و بعد از رفتن آنها، ايشان از چاه برآمدند و رفته، داود پادشاه خبر دادند و به داود گفتند21

  .دربارة شما چنين مشورت داده است
 . از اُردن عبور كردند و تا طلوع فجر يكي باقي نماند كه از اُردن عبور نكرده باشد پس داود و تمامي قومي كه همراهش بودند، برخاستند و22
 اما چون اَخيتُوفَل ديد كه مشورت او بجا آورده نشد، االغ خود را بياراست و برخاسته، به شهر خود به خانه اش رفت و براي خانة خود تدارك ديده، 23

 . قبر پدرش دفن كردندخويشتن را خفه كرد و مرد و او را در
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  . اما داود به محنايِم آمد و اَبشالوم از اُردن گذشت و تمامي مردان اسرائيل همراهش بودند24
  .  عماسا پسر شخصي مسمي به يِتراي اسرائيلي بود كه نزد اَبِيجايل، دختر ناحاش، خواهر صَرويه، مادر يوآب درآمده بود  و اَبشالوم،25
 .ئيل و اَبشالوم در زمين جِلْعاد اردو زدند پس اسرا26
   و واقع شد كه چون داود به محنايمِ رسيد، شُوييِ اين ناحاش از ربت بني عمون و ماكيربن عميئيل از لُودبار و برزِالّئي جِلْعادي از روجليم،27
   برشته و باقال و عدس و نخود برشته، بسترها و كاسه ها و ظروف سفالين و گندم و جو و آرد و خوشه هاي28
 و عسل كَره و گوسفندان و پنير گاو براي خوراك داود و قومي كه همراهش بودند آوردند، زيرا گفتند كه قوم در بيابان گرسنه و خسته و تشنه مي 29

 .باشند
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  .ر ايشان تعيين نمود و داود قومي را كه همراهش بودند، سان ديد، و سرداران هزاره و سرداران صده ب1
من نيز : و پادشاه به قوم گفت.  و داود قوم را روانه نمود، ثلثي به دست يوآب و ثلثي به دست ابيشاي ابن صَرويه، برادر يوآب، و ثلثي به دست اتّاي جتّي2

  .البته همراه شما مي آيم
ربارة ما فكر نخواهند كرد؛ و اگر نصف ما بميريم، براي ما فكر نخواهند كرد؛ و اگر نصف تو همراه ما نخواهي آمد زيرا اگر ما فرار كنيم، د:  اما قوم گفتند3

  .پس اآلن بهتر اين است كه ما را از شهر امداد كني. ما بميريم، براي ما فكر نخواهند كرد؛ و حال تو مثل ده هزار ما هستي
  .و پادشاه به جانب دروازه ايستاده بود، و تمامي قوم با صده ها و هزاره ها بيرون رفتند. آنچه در نظر شما پسند آيد، خواهم كرد:  پادشاه به ايشان گفت4
و چون پادشاه جميع سرداران را دربارة . به خاطر من بر اَبشالوم جوان به رفق رفتار نماييد«:  و پادشاه يوآب و ابيشاي و اتّاي را امر فرموده، گفت5

 .نيدنداَبشالوم فرمان داد، تمامي قوم ش
  . پس قوم به مقابلة اسرائيل به صحرا بيرون رفتند و جنگ در جنگل افرايم بود6
  . و قوم اسرائيل در آنجا از حضور بندگان داود شكست يافتند، و در آن روز كشتار عظيمي در آنجا شد و بيست هزار نفر كشته شدند7
ناني كه از جنگل هالك گشتند، بيشتر بودند از آناني كه از جنگل هالك گشتند، بيشتر  و جنگ در آنجا بر روي تمامي زمين منتشر شد؛ و در آن روز آ8

 .بودند از آناني كه به شمشير كشته شدند
ر  و اَبشالوم به بندگان داود برخورد؛ و اَبشالوم بر قاطر سوار بود و قاطر زير شاخه هاي پيچيده شدة بلوط بزرگي درآمد، و سر او درميان بلوط گرفتا9

  .شد، به طوري كه درميان آسمان و زمين آويزان گشت و قاطري كه زيرش بود، بگذشت
  .اينك اَبشالوم را ديدم كه درميان درخت بلوط آويزان است:  و شخصي آن را ديده، به يوآب خبر رسانيد و گفت10
  .ا به زمين نزدي؟ و من ده مثقال نقره و كمربندي به تو مي دادمهان تو ديده اي؟ پس چرا او را در آنج:  و يوآب به شخصي كه او را خبر داده، گفت11
اگر هزار مثقال نقره به دست من مي رسيد، دست خود را بر پسر پادشاه دراز نمي كردم، زيرا كه پادشاه تو را و ابيشاي و «:  آن شخص به يوآب گفت12

  .ة اَبشالوم جوان باحذر باشيداتّاي را به سمع ما امر فرموده، گفت زنهار هر يكي از شما دربار
  . و اال بر جان خود ظلم مي كردم چونكه هيچ امري از پادشاه مخفي نمي ماند، و خودت به ضد من برمي خاستي13
وز درميان بلوط زنده پس سه تير به دست خود گرفته، آنها را به دل اَبشالوم زد حيني كه او هن .نمي توانم با تو به اينطور تأخير نمايم:  آنگاه يوآب گفت14

  .بود
 . و ده جوان كه سالحداران يوآب بودند دور اَبشالوم را گرفته، او را زدند و كُشتند15
  . و چون يوآب كَرِنّا را نواخت، قوم از تعاقب نمودن اسرائيل برگشتند، زيرا كه يوآب قوم را منع نمود16
نگل بود، انداختند، و بر او تودة بسيار بزرگ از سنگها افراشتند، و جميع اسرائيل هر يك به خيمة خود  و اَبشالوم را گرفته، او را در حفرة بزرگ كه در ج17

  . فرار كردند
 اما اَبشالوم در حين حيات خود، بنايي را كه در واريِ ملك است براي خود بر پا كرد، زيرا گفت پسري ندارم كه از او اسم من مذكور بماند، و آن بنا را 18
 .پس تا امروز يد اَبشالوم خوانده مي شود.  اسم خود مسمي ساختبه
  .حال بروم و مژده به پادشاه برسانم كه خداوند انتقام او را از دشمنانش كشيده است:  و اَخيمعص بن صادوق گفت19
  . نخواهي داد  چونكه پسر پادشاه مرده استتو امروز صاحب بشارت نيستي، اما روز ديگر بشارت خواهي برد و امروز مژده:  يو آب اورا گفت20
  . و كوشي يوآب را تعظيم نموده، دويد. برو از آنچه ديده اي به پادشاه خبر برسان:   و يوآب به كُوشَي گفت21
 بايد بدوي چونكه اي پسرم چرا: يوآب گفت. هر چه بشود، ملتمس اينكه من نيز در عقب كوشي بدوم:  و اخيمعص بن صادوق، بار ديگر به يوآب گفت22

  بشارت نداري كه ببري؟
 .پس اَخيمعص به راه وادي دويده، از كَوشي سبقت جست» بدو«: او وي را گفت. هر چه بشود بدوم:  گفت23
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اينك به تنهايي مي  و داود در ميان دو دروازه نشسته بود و ديده بان بر پشت بام دروازه به حصار برآمد و چشمان خود را بلند كرده، مردي را ديد كه 24
  .دود

  .و او مي آمد و نزديك مي شد. اگر تنهاست، بشارت مي آورد:  و ديده بان آواز بلند كرده، پادشاه را خبر داد و پادشاه گفت25
  .او نيز بشارت مي آورد:  و ديده بان، شخص ديگر را ديد كه مي دود و ديده بان به دربان آواز داده، گفت26
 .او مرد خوبي است و خبر خوب مي آورد: پادشاه گفت.  دويدن اولي را مي بينم كه مثل دويدن اَخيمعص بن صادوق است: و ديده بان گفت27
 يهوه خداي تو متبارك باد كه مردماني كه دست خود را  :و پيش پادشاه رو به زمين افتاده، گفت» .سالمتي است«:  و اَخيمعص ندا كرده، به پادشاه گفت28

  .يم پادشاه بلند كرده بودند، تسليم كرده استبر آقا
  .چون يوآب، بندة پادشاه و بندة تو را فرستاد، هنگامة عظيمي ديدم اما ندانستم كه چه بود:  و اَخيمعص در جواب گفت29
 .و او به آن طرف شده، بايستاد. بگرد و اينجا بايست:  و پادشاه گفت30
  .ي آقايم، پادشاه، بشارت است، زيرا خداوند امروز انتقام تو را از هر كه با تو مقاومت مي نمود، كشيده استبرا:  و اينك كوشي رسيد و كوشي گفت31
 .دشمنان آقايم، پادشاه، و هر كه براي ضرر تو برخيزد، مثل آن جوان باشد: آيا اَبشالوم جوان به سالمت است؟ كوشي گفت:  و پادشاه به كوشي گفت32
اي پسرم، اي پسرم، ! اي پسرم اَبشالوم:  مضطرب شده، به باالخانة دروازة برآمد و مي گريست و چون مي رفت، چنين مي گفت پس پادشاه، بسيار33

 !  كاش كه به جاي تو مي مردم، اي ابشالوم، پسرم، اي پسر من! ابشالوم
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  .  است و به يوآب خبر دادند كه اينك پادشاه گريه مي كند و براي ابشالوم ماتم گرفته1
  . و در آن روز براي تمامي قوم ظفر به ماتم مبدل گشت، زيرا قوم شنيدند كه پادشاه براي پسرش غمگين است2
  . و قوم مثل كساني كه از روز دزدانه به شهر داخل شدند، مثل كساني كه از جنگ فرار كرده، از روي خجالت دزدانه مي آيند3
  !اي پسر من! پسرم! اي پسرم اَبشالوم! اي پسرم اَبشالوم  به آواز بلند صدا زد كه  و پادشاه روي خود را پوشانيد و پادشاه4
امروز روي تمامي بندگان خود را شرمنده ساختي كه جان تو و جان پسرانت و دخترانت و جان زنانت و :  پس يوآب نزد پادشاه به خانه درآمده، گفت5

  .جان متعه هايت را امروز نجات دادند
 زيراكه امروز ظاهر ساختي كه سرداران و خادمان نزد تو هيچند و امروز  شمنان خود را دوست داشتي و محبان خويش را بغض نمودي، چونكه د6

  .فهميدم كه اگر ابشالوم زنده مي ماند و جميع ما امروز مي مرديم، آنگاه درنظر تو پسند مي آمد
 دل آويز بگو، زيرا به خداوند قسم مي خورم كه اگر بيرون نيايي، امشب براي تو كسي نخواهد ماند،  و اآلن برخاسته، بيرون بيا و به بندگان خود سخنان7

  .و اين بال براي تو بدتر خواهد بود از همة باليايي كه از طفوليتت تا اين وقت به تو رسيده است
و تمامي قوم به حضور پادشاه . نك پادشاه نزد دروازه نشسته است پس پادشاه برخاست و نزد دروازه بنشست و تمامي قوم را خبر داده، گفتند كه اي8

  .بازگشت داود به اورشليم و اسرائيليان، هركس به خيمة خود فرار كرده بودند .آمدند
ا از دست فلسطينيان پادشاه ما را از دست دشمنان ما رهانيده است، و اوست كه ما ر« و جميع قوم در تمامي اسباط اسرائيل منازعه كرده، مي گفتند كه 9

  .رهايي داده، و حال به سبب اَبشالوم از زمين فرار كرده است
  و اَبشالوم كه او را براي خود مسح نموده بوديم، در جنگ مرده است، پس االن شما چرا در باز آوردن پادشاه تأخير مي نماييد؟10

 و حال آنكه  شما چرا در باز آوردن پادشاه به خانه اش، آخر هستيد،: به مشايخ يهودا بگوييد:  و داود پادشاه نزد صادوق و ابياتار كَهنَه فرستاده، گفت11
  .سخن جميع اسرائيل نزد پادشاه به خانه اش رسيده است

  پس چرا در بازآوردن پادشاه آخر مي باشيد؟.  شما برادران من هستيد و شما استخوانها و گوشت منيد12
و استخوان و گوشت من نيستي؟ خدا به من مثل اين بلكه زياده از اين به عمل آورد اگر تو در حضور من در همة اوقات به جاي آيا ت:  و به عماسا بگوييد13

  .يوآب سردار لشكر، نباشي
  .تو و تمامي بندگانت برگرديد« پس دل جميع مردان يهودا را مثل يك شخص مايل گردانيد كه ايشان نزد پادشاه پيغام فرستادند كه 14
 . پس پادشاه برگشته، به اُردن رسيد و يهودا به استقبال پادشاه به جلجال آمدند تا پادشاه را از اُردن عبور دهند15
  . و شَمعي بن جيراي بنياميني كه از بحوريم بود، تعجيل نموده، همراه مردان يهودا به استقبال داود پادشاه فرود آمد16
  . صيبا، خادم خاندان شاؤل، با پانزده پسرش و بيست خادمش همراهش بودند، و ايشان پيش پادشاه از اُردن عبور كردند و هزار نفر از بنيامينيان و17
و چون پادشاه از اُردن عبور كرد، شَمعي ابن جيرا به .  و معبر را عبور دادند تا خاندان پادشاه عبور كنند، و هرچه در نظرش پسند آيد بجا آوردند18

  .ي افتادحضور و
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آقايم گناهي بر من اسناد ندهد و خطايي را كه بنده ات در روزي كه آقايم پادشاه از اورشليم بيرون مي آمد ورزيد بياد نياورد و :  و به پادشاه گفت19
  . پادشاه آن را به دل خود راه ندهم

  . يوسف، اول آمده ام و به استقبال آقايم، پادشاه، فرود شده ام زيرا كه بندة تو مي داند كه گناه كرده ام و اينك امروز من از تمامي خاندان20
  آيا شَمعي به سبب اينكه مسيح خداوند را دشنام داده است، كشته نشود؟:  و ابيشاي ابن صَرويه متوجه شده، گفت21
مروز كسي در اسرائيل كشته شود؟ و آيا نمي دانم كه من اي پسران صَرويه، مرا با شما چه كار است كه امروز دشمن من باشيد؟ و آيا ا:  اما داود گفت22

  امروز بر اسرائيل پادشاه هستم؟
 .و پادشاه براي وي قسم خورد. نخواهي مرد:  پس پادشاه به شَمعي گفت23
ود را ساز داده، و نه ريش  و مفيبوشت، پسر شاؤل، به استقبال پادشاه آمد و از روزي كه پادشاه رفت تا روزي كه به سالمتي برگشت نه پايهاي خ24

  .خويش را طراز نموده، و نه جامة خود را شسته بود
  اي مفيبوشت چرا با من نيامدي؟:  و چون براي مالقات پادشاه به اورشليم رسيد، پادشاه وي را گفت25
راست تا بر آن سوار شده، نزد پادشاه بروم، چونكه اي آقايم پادشاه، خادم من مرا فريب داد زيرا بنده ات گفت كه االغ خود را خواهم آ:  او عرض كرد26

  .بندة تو لنگ است
  .ليكن آقايم، پادشاه، مثل فرشتة خداست، پس هرچه در نظرت پسند آيد، به عمل آور.  و او بندة تو را نزد آقايم، پادشاه، متّهم كرده است27
پس من ديگر . ده بودند، و بندة خود را درميان خورندگان سفره ات ممتاز گردانيدي پادشاه، مثل مردمان مر  زيرا تمامي خاندان پدرم به حضور آقايم،28

  چه حق دارم كه باز نزد پادشاه فرياد نمايم؟
  .چرا ديگر از كارهاي خود سخن مي گويي؟ گفتم كه تو و صيبا، زمين را تقسيم نماييد«:  پادشاه وي را گفت29
 .و همه را بگيرد چونكه آقايم، پادشاه، به خانة خود به سالمتي برگشته استني، بلكه ا:  مفيبوشت به پادشاه عرض كرد30
  . و برزِالّئي جِلْعادي از روجليم فرود آمد و با پادشاه از اُردن عبور كرد تا او را به آن طرف اُردن مشايعت نمايد31
  .در محنايم توقف مي نمود، او را پرورش مي داد زيرا مردي بسيار بزرگ بود و برزِالّي مرد بسيار پير هشتاد ساله بود؛ و هنگامي كه پادشاه 32
 .تو همراه من بيا و تو را در اورشليم پرورش خواهم داد:  و پادشاه به برزِالّي گفت33
  ايام سالهاي زندگي من چند است كه با پادشاه به اورشليم بيايم؟ «:  برزِالّي به پادشاه عرض كرد34
امروز هشتاد ساله هستم و آيا مي توانم درميان نيك و بد تميز بدهم و آيا بندة تو طعم آنچه را كه مي خورم و مي نوشم، توانم دريافت؟ يا ديگر  من 35

  آواز مغَنّيان و مغَنيات را توانم شنيد؟ پس چرا بنده ات ديگر براي آقايم پادشاه بار باشد؟
  و چرا پادشاه مرا چنين مكافات دهد؟. ي از اُردن عبور خواهد نمود لهذا بندة تو همراه پادشاه اندك36
 بگذار كه بنده ات برگردد تا در شهر خود نزد قبر پدر و مادر خويش بميرم، و اينك بندة تو، كمهام، همراه آقايم پادشاه برود و آنچه در نظرت پسند آيد 37

 .با او عمل آور
 خواهد آمد و آنچه در نظر تو پسند آيد، با وي به عمل خواهم آورد؛ و هر چه از من خواهش كني، براي تو به انجام كمهام همراه من«:  پادشاه گفت38

  .خواهم رسانيد
  . پس تمامي قوم از اُردن عبور كردند و چون پادشاه عبور كرد، پادشاه برزِالّئي را بوسيد و وي را بركت داد و او به مكان خود برگشت39
 .دشاه به جلجال رفت و كمهام همراهش آمد و تمامي قوم يهودا و نصف قوم اسرائيل نيز پادشاه را عبور دادند و پا40
چرا برادران ما، يعني مردان يهودا، تو را دزديدند و پادشاه و خاندانش را و جميع :  و اينك جميع مردان اسرائيل نزد پادشاه آمدند و به پادشاه گفتند41

  مراهش از اُردن عبور دادند؟كسان داود را ه
از اين سبب كه پادشاه از خويشان ماست؛ پس چرا از اين امر حسد مي بريد؟ آيا چيزي از پادشاه :  و جميع مردان يهودا به مردان اسرائيل جواب دادند42

  خورده ايم يا انعامي به ما داده است؟
پس چرا ما را حقير شمرديد؟ و آيا . ر پادشاه ده حصّه است و حق ما در داود از شما بيشتر استما را د:  و مردان اسرائيل در جواب مردان يهودا گفتند43

 .ما براي بازآوردن پادشاه خود، اول سخن نگفتيم؟ اما گفتگوي مردان يهودا از گفتگوي مردان اسرائيل سختتر بود
  

20 

 آنجا بود و كَرِنّا را نواخته، گفت كه ما را درداود حصه اي نيست، و براي ما در پسر يسا نصيبي  و اتفاقاً مرد بلّيعال، مسمي به شَبع بن بِكْري بنياميني در1
  .هر كس به خيمة خود برود! ني، اي اسرائيل

 .مالزمت نمودند و تمامي مردان اسرائيل از متابعت داود به متابعت شَبع ابنِ بكْري برگشتند، اما مردان يهودا از اُردن تا اورشليم، پادشاه را 2
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 و داود به خانة خود در اورشليم آمد، و پادشاه ده زن متعه را كه براي نگاهباني خانة خود گذاشته بود، گرفت و ايشان را در خانة محروس نگاه داشته، 3
 . پرورش داد، اما نزد ايشان داخل نشد و ايشان تا روز مردن در حالت بيوگي محبوس بودند

  .مردان يهودا را در سه روز نزد من جمع كن و تو در اينجا حاضر شو: گفت و پادشاه به ماسا 4
  . پس عماسا رفت تا يهودا را جمع كند، اما از زماني كه برايش تعيين نموده بود تأخير كرد5
ت را برداشته، او را تعاقب نما مبادا شهرهاي اآلن شَبع بنِ بكْري بيشتر از اَبشالوم به ما ضرر خواهد رسانيد؛ پس بندگان آقاي:  و داود به اَبيشاي گفت6

  .حصار دار براي خود پيدا كند و از نظر ما رهايي يابد
  . و كسان يوآب و كريتيان و فليتيان و جميع شجاعان از عقب او بيرون رفتند، و به جهت تعاقب نمودن شَبع بنِ بكْري از اورشليم روانه شدند7
و يوآب رداي جنگي دربرداشت و بر آن بند شمشيري كه در .  در جِبعون است رسيدند، عماسا به استقبال ايشان آمد و چون ايشان نزد سنگ بزرگي كه8

  .غالفش بود، بر كمرش بسته، و چون مي رفت شمشير از غالف افتاد
  . تا او را ببوسداي برادرم آيا به سالمت هستي؟ و يوآب ريش عماسا را به دست راست خود گرفت:  و يوآب به عماسا گفت9
و . پس او آن را به شكمش فرو برد كه احشايش به زمين ريخت و او را دوباره نزد و مرد.  و عماسا به شمشيري كه در دست يوآب بود، اعتنا ننمود10

  .يوآب و برادرش ابيشاي شَبع بن بِكْري را تعاقب نمودند
  .وآب را مي خواهد و هركه به طرف داود است، در عقب يوآب بيايدهر كه ي:  و يكي ازخادمان يوآب نزد وي ايستاده، گفت11
 و عماسا درميان راه در خونش مي غلطيد، و چون آن شخص درد كه تمامي قوم مي ايستند، عماسا را از ميان راه در صحرا كشيد و لباسي بر او 12

  .انداخت زيرا ديد كه هر كه نزدش مي آيد، مي ايستد
 .راه برداشته شد، جميع مردان در عقب يوآب رفتند تا شَبع بن بِكْري را تعاقب نمايند پس چون از ميان 13
   و او از جميع اسباط اسرائيل تا آبل و تا  بيت معكَه و تمامي بيريان عبور كرد،14
ر حصار برپا شد، و تمامي قوم كه با يوآب بودند،  و ايشان آمده، او را درآبل بيت معكَه محاصره نمودند و پشته اي در برابر شهر ساختند كه دربراب15

  .حصار را مي زدند تا آن را منهدم سازند
  .اينجا نزديك بيا تا با تو سخن گويم: به يوآب بگوييد! بشنويد« و زني حكيم از شهر صدا در داد كه 16
  .مي شنوم: او گفت.  سخنان كنيز خود را بشنو:وي را گفت. من هستم:  و چون نزديك وي شد، زن گفت كه آيا تو يوآب هستي؟ او گفت17
  . در زمان قديم چنين مي گفتند كه هر آينه در آبل مي بايد مشورت بجويند و همچنين هر امري را ختم مي كردند:  پس زن متكلّم شده، گفت18
  را نصيب خداوند را بالكل هالك مي كني؟چ.  من در اسرائيل سالم و امين هستم و تو مي خواهي شهري و مادري را در اسرائيل خراب كني19
  .   حاشا از من، حاشا از من كه هالك يا خراب نمايم:  پس يوآب در جواب گفت20
او را تنها بسپاريد و از نزد .  كار چنين نيست، بلكه شخصي مسمي به شَبع بن بِكْري از كوهستان افرايم دست خود را بر داود پادشاه بلند كرده است21

  .اينك سر او را از روي حصار نزد تو خواهند انداخت«: زن در جواب يوآب گفت» .اهم رفتشهر خو
 پس آن زن به حكمت خود نزد تمامي قوم رفت و ايشان سر شَبع بن بِكْري را از تن جدا كرده، نزد يوآب انداختند و او كَرِنّا را نواخته، ايشان از نزد 22

 . و يوآب به اورشليم نزد پادشاه برگشت. شهر، هركس به خيمة خود متفرق شدند

  . و يوآب، سردار تمامي لشكر اسرائيل بود، و بناياهو ابن يهوياداع سردار كريتيان و فليتيان بود23
   و اَدورام سردار باجگيران و يهوشافاط بن اَخيلُود وقايع نگار،24
   و شيوا كاتب و صادوق و ابياتار، كاهن بودند،25
 . يائيري نيز كاهن داود بود و عيراي 26

 
21 

به سبب شاؤل و خاندان خون ريز او شده است :  و در ايام داود، سه سال علي االّتصال قحطي شد، و داود به حضور خداوند سؤال كرد و خداوند گفت1
  .زيرا كه جِبعونيان را كشت

ز بني اسرائيل نبودند بلكه از بقية اموريان، و بني اسرائيل براي ايشان قسم خورده بودند؛  و پادشاه جِبعونيان را خوانده، به ايشان گفت اما جِبعونيان ا2
  .ليكن شاؤل از غيرتي كه براي اسرائيل و يهودا داشت، قصد قتل ايشان مي نمود

  .براي شما چه بكنم و با چه چيز كفاره نمايم تا نصيب خداوند را بركت دهيد:  و داود به جِبعونيان گفت3
هر چه شما بگوييد، براي : او گفت. از شاؤل و خاندانش، نقره طال نمي خواهيم و نه آنكه كسي در اسرائيل براي ما كشته شود:  جِبعونيان وي را گفتند4

  .شما خواهم كرد
   هيچ كدام از حدود اسرائيل باقي نمانيم، آن شخص كه ما را تباه مي ساخت و براي ما تدبير مي كرد كه ما را هالك سازد تا در:  ايشان به پادشاه گفتند5
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ايشان را به : پادشاه گفت.   هفت نفر از پسران او به ما تسليم شوند تا ايشان را در حضور خداوند در جِبعه شاؤل كه برگزيدة خداوند بود به داركشيم6
 .شما تسليم خواهم كرد

  . به سبب قَسم خداوند كه درميان ايشان، يعني درميان داود و يوناتان بن شاؤل بود اما پادشاه، مفيبوشت بن يوناتان بن شاؤل را دريغ داشت،7
 و پادشاه اَرموني و مفيبوشت، دو پسر رِصْفَه، دختر اَيه كه ايشان را براي شاؤل زاييده بود، و پنج پسر ميكال، دختر شاؤل را كه براي عدرِئيل بن 8

  گرفت،برزِالّي محوالتي زاييده بود، 
و ايشان در ابتداي ايام .  و ايشان را به دست جِبعونيان تسليم نموده، آنها را در آن كوه به حضور خداوند به داركشيدند و اين هفت نفر با هم افتادند9

 .حصاد در اول درويدن جو كشته شدند
اران از آسمان بر ايشان بارانيده شد، بر صخره اي گسترانيد، و نگذاشت كه  و رِصْفَه، دختر اَيه، پالسي گرفته، آن را براي خود از ابتداي درو تا ب10

  .پرندگان هوا در روز، يا بهايم صحرا در شب بر ايشان بيايند
  . و داود را از آنچه رِصْفه، دختراَيه، متعة شاؤل كرده بود، خبر دادند11
ن را از اهل يابيش جِلْعاد گرفت كه ايشان آنها را از شارع عام بيتْ شان دزديده بودند،  پس داود رفته، استخوانهاي شاؤل و استخوانهاي پسرش، يوناتا12

  . جايي كه فلسطينيان آنها را آويخته بودند در روزي كه فلسطينيان شاؤل را در جِلْبوع كشته بودند
  . اني را كه بردار بودند نيز، جمع كردند و استخوانهاي شاؤل و استخوانهاي پسرش، يوناتان را از آنجا آورد و استخوانهاي آن13
و .  و استخوانهاي شاؤل و پسرش يوناتان را در صيلَع، در زمين بنيامين، در قبر پدرش قيس، دفن كردند و هرچه پادشاه امر فرموده بود، بجا آوردند14

 .بعد از آن، خدا به جهت زمين اجابت فرمود
  .و داود با بندگانش فرود آمده، با فلسطينيان مقابله نمودند و داود وامانده شد و باز فلسطينيان با اسرائيل جنگ كردند 15
  . و يِشْبي بنُوب كه از اوالد رافا بود و وزن نيزة او سيصد مثقال برنج بود و شمشيري نو بر كمر داشت، قصد كشتن داود نمود16
بار ديگر همراه ما به جنگ نخواهي آمد «: آنگاه كسان داود قسم خورده، به وي گفتند. كُشت اما ابيشاي ابن صَرويه او را مدد كرده، آن فلسطيني را زد و 17

 .مبادا چراغ اسرائيل را خاموش گرداني
  . و بعد از آن نيز، جنگي با فلسطينيان در جوب واقع شد كه در آن سبكاي حوشاتي، صاف را كه او نيز از اوالد رافا بود، كشت18
  .فلسطينيان در جوب واقع شد و اَلحانان بن يعري اُرجيِم بيت لحمي، جليات جتّي را كشت كه چوب نيزه اش مثل نورد جوالهكان بود و باز جنگ با 19
  و ديگر جنگي در جتّ واقع شد كه در آنجا مردي بلند قد بود كه دست و پاي او هر يك شش انگشت داشت كه جملة آنها بيست و چهار باشد و او نيز20

  .براي رافا زاييده شده بود
  . و چون اسرائيل را به ننگ آورد، يوناتان بن شَمعي، برادر داود، او را كشت21
 . اين چهار نفر براي رافا در جتّ زاييده شده بودند و به دست داود و به دست بندگانش افتادند22
  

22 

  .ست شاؤل رهايي داد، كلمات اين سرود را براي خداوند انشا نمود و داود در روزي كه خداوند او را از دست جميع دشمنانش و از د1
 .خداوند صخرة من و قلعة من و رهانندة من است : و گفت2
 . خداي صخرة من كه بر او توكّل خواهم نمود، سپر من و شاخ نجاتم، برج بلند و ملجاي من، اي نجات دهندة من، مرا از ظلم خواهي رهانيد3
 .پس از دشمنان خود خالصي خواهم يافت. وار كلِّ حمد است، خواهم خواند خداوند را كه سزا4
 . زيرا كه موجهاي موت مرا احاطه نموده، و سيلهاي عصيان مرا ترسانيده بود5
 .مرا دريافتند دامهاي موت.  رسنهاي گور مرا احاطه نمودند6
 .او آواز مرا از هيكل خود شنيد و استغاثة من به گوش وي رسيد در تنگيِ خود خداوند را خواندم و نزد خداي خويش دعا نمودم، و 7
 . آنگاه زمين متزلزل و مرتعش گرديد و اساسهاي آسمان بلرزيدند و از حدت خشم او متحرك گرديدند8
 . از بيني وي دود متصاعد شد و از دهان او آتش سوزان درآمد و اخگرها از آن افروخته گرديد9
 . كرده، نزول فرمود و تاريكي غليظ زير پايهايش يود و او آسمانها را خم10
 . بر كروبين سوار شده، پرواز نمود، و بر بالهاي باد نمايان گرديد11
 . ظلمت را به اطراف خود سايبانها ساخت، و اجتماع آبها و ابرهاي متراكم افالك را12
 . از درخشندگي اي كه پيش روي وي بود، اخگرهاي آتش افروخته گرديد13
 . خداوند از آسمان رعد نمود و حضرت اعلي آواز خويش را مسموع گردانيد14
 . تيرها فرستاده، ايشان را پراكنده ساخت و برق را جهانيده ايشان را سراسيمه گردانيد15
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 . پس عمق هاي دريا ظاهر شد و اساسهاي ربع مسكون منكشف گرديد، از توبيخ خداوند و از نفخة باد بيني وي16
 . اعلي علّيين فرستاده، مرا گرف و از آبهاي بسيار مرا بيرون كشيد از17
 . مرا از دشمنان زورآورم رهايي داد، و از مبغضانم، چونكه از من قويتر بودند18
 . در روز شقاوت من، ايشان مرا دريافته بودند، ليكن خداوند تكيه گاه من بود19
 .داد چونكه به من رغبت مي داشت مرا به مكان وسيع بيرون آورد و مرا خالصي 20
 . پس خداوند مرا به حسب عدالتم جزا خواهد داد، و به حسب پاكيزگيِ دستم مرا مكافات خواهد رسانيد21
 . زيرا كه طريق هاي خداوند را حفظ نمودم و از خداي خويش عصيان نورزيدم 22
 . نورزيدم چونكه جميع احكام او در مد نظر من است و از فرايض او انحراف23
 . و به حضور او كامل شدم و از عصيان ورزيدن، خويشتن را باز داشتم24
 . بنابراين خداوند مرا به حسب عدالتم جزا داد و برحسب صداقتي كه در نظر وي داشتم25
 . با شخص رحيم، خويشتن را رحيم خواهي نمود و با مرد كامل با كامليت رفتار خواهي كرد26
 . طهارت عمل خواهي نمود و با كج خُلقان مخالفت خواهي كرد با شخص طاهر به27
 .اما چشمان تو بر متكبران است تا ايشان را پست گرداني.  و قوم مستمند را نجات خواهي داد28
 . زيرا كه تو اي خداوند، نور من هستي و خداوند، تاريكي مرا به روشنايي مبدل خواهد ساخت29
 . لشكري تاخت آوردم و به مدد خداي خود بر حصارها جست و خيز نمودم زيرا كه به استعانت تو بر30
 . و اما خدا، طريق وي كامل است؛ و كالم خداوند مصفّا؛ و او براي جميع متوكالنش سپر مي باشد31
  زيرا كيست خدا غير از يهوه؟ و كيست صخره غير از خداي ما؟32

 .مي سازد لو طريق مرا كام.  خدا قلعة استوار من است33
 . و پايهايم را مثل پاي غزال مي گرداند، و مرا بر مكانهاي بلندم برپا مي دارد34
 . دستهاي مرا به جنگ تعليم مي دهد، و به بازوي خود كمان برنجين را مي كشم35
 . و سپر نجات خود را به من خواهي داد، و لطف تو مرا بزرگ خواهد ساخت36
 .ت دادي كه پايهايم نلغزيد قدمهاي مرا در زير من وسع37
 . دشمنان خود را تعاقب نموده، ايشان را هالك خواهم ساخت، و تا نابود نشوند برنخواهم گشت38
 . ايشان را خراب كرده، خُرد خواهم ساخت تا ديگر برنخيزند، و زير پايهايم خواهند افتاد39
 .به ضد من برخيزند در زير من خم خواهي ساخت زيرا كمر مرا براي جنگ به قوت خواهي بست، و آناني را كه 40
 . و دشمنانم را پيش من منهزم خواهي كرد تا خصمان خود را منقطع سازم41
 . فرياد بر مي آورند، اما رهاننده اي نيست؛ و به سوي خداوند، ليكن ايشان را اجابت نخواهد كرد42
 . ها كوبيده، پايمال مي سازم پس ايشان را مثل غبار زمين نرم مي كنم و  مثل گل كوچه43
 . و تو مرا از مخاصمات قوم من خواهي رهانيد، و مرا براي سرداري امت ها حفظ خواهي كرد، و قومي را كه نشناخته بودم، مرا بندگي خواهند نمود44
 . غريبان نزد من تذلّل خواهند كرد و به مجرد شنيدن من، مرا اطاعت خواهند نمود45
 .مخفي خود با ترس بيرون خواهند آمد خواهند گرديد و از مكان هاي غريبان پژمرده 46
 . خداوند زنده است و صخرة من متبارك و خداي صخرة نجات من متعال باد47
  اي خدايي كه براي من انتقام مي كشي و قومها را زير من پست مي سازي،48

 .ا بلند مي گرداني، تو مرا از مرد ظالم خالصي خواهي داد و مرا ازدست دشمنانم بيرون مي آوري و بر مقاومت كنندگانم مر49
 . بنابراين اي خداوند، تو را درميان امت ها حمد خواهم گفت، و به نام تو ترنّم خواهم نمود50
 ».و براي مسيح خويش رحمت را پديد مي آورد به جهت داود و ذريت وي تا ابداالّباد.  نجات عظيمي براي پادشاه خود مي نمايد51
  

23 

  .و وحي مردي كه بر مقام بلند ممتاز گرديد، مسيح خداي يعقوب، و مغنّيِ شيرينِ اسرائيل. وحي داود بن يسا«:  و اين است سخنان آخر داود1
  . روح خداوند به وسيلة من متكلّم شد و كالم او بر زبانم جاري گرديد2
  .ر مردمان حكمراني كند، عادل باشد و با خدا ترسي سلطنت نمايدآنكه ب:  خداي اسرائيل متكلم شد و صخرة اسرائيل مرا گفت3
  .      و او خواهد بود مثل روشنايي صبح، وقتي كه علف سبز از زمين مي رويد، به سبب درخشندگي بعد از باران4
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و تمامي نجات و تمامي مسرت من اين . كم استليكن عهد جاوداني با من بسته است، كه در همه چيز آراسته و مستح.  يقيناً خانة من با خدا چنين نيست5
  .است، هرچند آن را نمو نمي دهد

  .    چونكه آنها را به دست نتوان گرفت.  ليكن جميع مردان بليعال مثل خارهايند كه دور انداخته مي شوند6
 .خود با آتش سوخته خواهند شدو ايشان در مسكن .  و كسي كه ايشان را لمس نمايد، مي بايد با آهن و ني نيزه مسلّح شود7
يوشَيب بشَّبت تَحكْموني كه سردار شاليشيم بود كه همان عدينُو عصْنِي باشد كه بر هشتصد نفر تاخت :  و نامهاي شجاعاني كه داود داشت اين است8

 .آورد و ايشان را در يك وقت كشت
ن سه مرد شجاع كه با داود بودند، هنگامي كه فلسطينيان را كه در آنجا براي جنگ جمع شده، و مردان  و بعد از او اَلعازار بن دودوابن اَخُوخي، يكي از آ9

  .    اسرائيل رفته بودند، به مقاتله طلبيدند
 عقب او فقط  اما او برخاسته، با فلسطينيان جنگ كرد تا دستش خسته شد و دستش به شمشير چسبيد و خداوند در آن روز، ظفر عظيمي داد، و قوم در10

 .براي غارت كردن برگشتند
 و بعد از او شَمه بن آجي هرارِي بود و فلسطينيان، لشكري فراهم آوردند، در جايي كه قطعه زميني پر از عدس بود، و قوم از حضور فلسطينيان فرار 11

  .مي كردند
 .ا شكست داد و خداوند ظفر عظيمي داد آنگاه او درميان آن قطعة زمين ايستاد و آن را نگاه داشته، فلسطينيان ر12
  . و سه نفر ازآن سي سردار فرود شده، نزد داود در وقت حصاد به مغارة عدالّم آمدند، و لشكر فلسطينيان در وادي رفائيم اردو زده بودند13
  . و داود در آن وقت در مالذ خويش بود و قراول فلسطينيان در بيت لحم14
  .كاش كسي مرا از چاهي كه نزد دروازة بيت لحم است آب بنوشاند: فت و داود خواهش نموده، گ15
 پس آن سه مرد شجاع، لشكرفلسطينيان را از ميان شكافته، آب را از چاهي كه نزد دروازة بيت لحم است كشيده، برداشتند و آن را بنوشد و آن را به 16

  .جهت خداوند ريخت
كاري . از اين جهت نخواست كه بنوشد» مگر اين خون آن كسان نيست كه به خطر جان خود رفتند؟.  را بكنماي خداوند حاشا از من كه اين كار:  و گفت17

 .كه اين سه مرد كردند، اين است
    . و ابيشاي، برادر يوآب بن صَرويه، سردار سه نفر بود و نيزة خود را بر سيصد نفر حركت داده، ايشان را كشت و درميان آن سه نفر اسم يافت18
 .  آيا از آن سه نفرمكرم تر نبود؟ پس سردار ايشان شد ليكن به سه نفر اول نرسيد19

 و بناياهو ابن يهوياداع، پسر مردي شجاع قَبصئيلي، كه كارهاي عظيم كرده بود، دو پسر اريئيل موآبي را كشت و در روز برف به حفره اي فرود شده، 20
  .شيري را بكشت

ي اي را كشت و آن مصري در دست خود نيزه اي داشت اما نزد وي با چوب دستي رفت و نيزه را از دست مصري ربود و  و مرد خوش اندام مصر21
  . وي را با نيزة خودش كشت

  . و بناياهو ابن يهوياداع اين كارها را كرد و درميان آن سه مرد شجاع اسم يافت22
 .رسيد و داود او را بر اهل مشورت خود گماشت و از آن سي نفر مكرم تر شد ليكن به آن سه نفر اول ن23
   و عسائيل برادر يوآب يكي از آن سي نفر بود و اَلحانان بن دودوي بيت لحمي، 24
   و شَمه حرودي و اَليقاي حرودي، 25
   و حالَص فَلْطي و عيرا ابن عقّيش تَقّوعي،26
   و ابيعزَرِ عناتوتي و مبوناي حوشاتي،27
  مون اَخوخي و مهراي نطوفاتي، و صَل28ْ
   و حالَب بن بعنَه نطوفاتي و اتّاي بن ريباي از جِبعة بنيِ بنْيامين،29
   و بناياي فرعاتوني و هداي از واديهاي جاعش،30
   و اَبوعلْبون عرباتي و عزْموت برحوخي،31
  ن،  و اَلْيحباي شَعلْبون و از بني ياشَن يوناتا32
   و شَمة حراري و اَحراري و اَخياَم بن شاررِ اَراري،33
   و اَلْيفَلَط بن اَحسباي ابن معكاتي و اَليعام بن اَخيتُوفَل جيلوني،34
   و حصْراي كَرملي و فَعراي اَربي،35
   و يجاَل بن ناتان ازصُوبه و باني جادي،36

264



  يروني كه سالحداران يوآب بن صَرويه بودند،  و صالَقِ عمروني و نَحراي بئ37
   و عيراي يتْراي و جاربِ يتْري،38
 . و اورياي حتّي، كه جميع اينها سي و هفت نفر بودند39

 
24 

  .برو واسرائيل و يهودا را بشمار: پس داود را  برايشان برانگيزانيده، گفت.  و خشم خداوند بار ديگر بر اسرائيل افروخته شد1
اآلن در تمامي اسباط اسرائيل از دان تا بئرشبع گردش كرده، قوم را بشمار با عدد قوم را : و پادشاه به سردار لشكر خود يوآب كه همراهش بود، گفت 2

  ِ.بدانم
  هش اين عمل دارد؟ حال يهوه، خداي تو، عدد قوم را هر چه باشد، صد چندان زياده، كند، و چشمان آقايم، پادشاه، خوا:  و يوآب به پادشاه گفت3
  . اما كالم پادشاه بر يوآب و سرداران لشكر از حضور پادشاه براي شمردن قوم اسرائيل بيرون رفتند4
  . و از اُردن عبور كرده، در عروعير به طرف راست شهري كه در وسط وادي جاد در مقابل يعزير است، اردو زدند5
  .دو به دان يعن رسيده، به سوي صيدون دور زدند وبه جِلْعاد و زمين تَحتيم حدشي آمدن 6
  . و به قلعة صور و تمامي شهرهاي حويان و كنعانيان آمدند و به جنوب يهودا تا بئر شبع گذشتند7
  . و چون در تمامي زمين گشته بودند، بعد از انقضاي نه ماه و بيست روز به اورشليم مراجعت كردند8
 .از اسرائيل هشتصد هزار مرد جنگي شمشير زن و از يهودا پانصد هزار مرد بودند: را به پادشاه داد و يوآب عدد شمرده گان قوم 9
در اين كاري كه كردم، گناه عظيمي ورزيدم و حال اي «: پس داود به خداوند گفت.  و داود بعد از آنكه قوم را شمرده بود، در دل خود پشيمان گشت10

  .ا زيرا كه بسيار احمقانه رفتار نمودمخداوند گناه بندة خود را عفو فرم
  :  و بامدادان چون داود برخاست، كالم خداوند به جاد نبي كه دايي داود بود، نازل شده، گفت11
  .سه چيز پيش تو   مي گذارم پس يكي از آنها را براي خود اختيار كن تا برايت به عمل آورم:  برو داود را بگو خداوند چنين مي گويد12
آيا هفت سال قحط در زمينت بر تو عارض شود، يا سه ماه از حضور دشمنان خود فرار نمايي و «: اد نزد داود آمده، او را مخبر ساخت، و گفت پس ج13

  .پس اآلن تشخيص نموده، ببين كه نزد فرستندة خود چه جواب ببرم. ايشان تو را تعاقب كنند، يا وبا سه روز در زمين تو واقع شود
 . تمنّا اينكه به دست خداوند بيفتم زيرا كه رحمتهاي او عظيم است و به دست انسان نيفتم. در شدت تنگي هستم: اد گفت داود به ج14

  . پس خداوند وبا اسرائيل از آن صبح تا وقت معين فرستاد و هفتاد هزار نفر از قوم، از دان تا بئرشَبع مردند15
و . از كرد تا آن را هالك سازد، خداوند از آن بال پشيمان شد و به فرشته اي كه قوم را خود را باز دار و چون فرشته، دست خود را بر اورشليم در16

  .فرشتة خداوند نزد خرمنگاه اَرونه يبوسي بود
اما اين . زيده اماينك من گناه كرده ام و من عصيان ور:  و چون داود، فرشته اي را كه قوم را هالك مي ساخت ديد، به خداوند عرض كرده، گفت17

 . تمنّا اينكه دست تو بر من و بر خاندان پدرم باشد گوسفندان چه كرده اند؟
  .برو و مذبحي در خرمنگاه اَرونة يبوسي براي خداوند برپا كن«:  و در آن جاد نزد داود آمده، گفت18
  . پس داود موافق كالم جاد چنانكه خداوند امر فرموده بود، رفت19
  .رونه نظر انداخته، پادشاه و بندگانش را ديد كه نزد وي مي آيند، اَرونه بيرون آمده، به حضور پادشاه به روي خود به زمين افتاده، تعظيم نمود و چون ا20َ
ا نمايم و تا وبا از قوم رفع تا خرمنگاه را از تو بخرم و مذبحي براي خداوند بن: داود گفت»  آقايم، پادشاه، چرا نزد بندة خود آمده است؟«:  و اَرونه گفت21

  .شود
آقايم پادشاه آنچه را كه درنظرش پسند آيد گرفته، قرباني كند و اينك گاوان به جهت قرباني سوختني و چومها و اسباب «:  و اَرونه به داود عرض كرد22

  .يهوه، خدايت، تو را قبول فرمايد«: اين همه را اي پادشاه گفت. گاوان به جهت هيزم
پس داود » .ني، بلكه البته به قيمت از تو خواهم گرفت، و براي يهوه، خداي تو، قرباني هاي سوختني بي قيمت نخواهم گذرانيد«:  پادشاه به اَرونه گفت اما23

 .خرمنگاه و گاوان رابه پنجاه مثقال نقره خريد
پس خداوند به جهت زمين اجابت فرمود و وبا از اسرائيل . يح سالمتي گذرانيد و داود در آنجا مذبحي براي خداوند بنا نموده، قرباني هاي سوختني و ذبا24

 .رفع شد
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 كتاب اول پادشاهان
 
 
1 

  و داود پادشاه پير و سالخورده شده، هر چند او را به لباس مي پوشانيدند، ليكن گرم نمي شد،  1
به جهت آقاي ما، پادشاه، باكره اي جوان بطلبيد تا به حضور پادشاه بايستد و او را پرستاري نمايد، و در آغوش تو بخوابد تا :  و خادمانش وي را گفتند2

  . ما، پادشاه، گرم بشودآقاي
  . پس در تمامي حدود اسرائيل دختري نيكو منظر طلبيدند و اَبيشك شونميه را يافته، او را نزد پادشاه آوردند3
 .امآ پادشاه او را نشناخت.  وآن دختر بسيار نيكو منظر بود و پادشاه را پرستاري نموده، اورا خدمت مي كرد4
5جا پسر حنيو براي خود ارابه ها و سواران و پنجاه نفر را كه پيش روي او بدوند، . من سلطنت خواهم نمود: يت، خويشتن را برافراشته، گفت و آنگاه اَد

  .مهيا ساخت
عد او اَبشالوم  و پدرش او را در تمامي ايام عمرش نرنجانيده، و نگفته بود چرا و چنين و چنان مي كني، و او نيز بسيار خوش اندام بود و مادرش او را ب6

  .زاييده بود
  . و با يوآب بن صَرويه و ابياتار كاهن مشورت كرد و ايشان اَدنيا را اعانت نمودند7
 . و اما صادوق كاهن و بنا ياهو ياداع و ناتان نبي وشمعي و رِيعي و شجاعاني كه از آن داود بودند، با اَدنيا نرفتند8
و پرواريها نزد سنگ زُوحلَت كه به جانب عين روجل است، ذبح نمود، و تمامي برادرانش، پسران پادشاه را با جميع مردان  و اَدنيا گوسفندان و گاوان 9

  .يهودا كه خادمان پادشاه بودند، دعوت نمود
 . اما ناتان نبي و بناياهو و شجاعان و برادر خود سليمان را دعوت نكرد10
  .آيا نشنيدي كه اَدنيا، پسر حجيت، سلطنت مي كند و آقاي ما داود نمي داند: يمان، عرض كرده، گفت و ناتان به بتْشَبع، مادر سل11
  . پس حال بيا تو را مشورت دهم تا جان خود و جان پسرت، سليمان را برهاني12
 نخورده، گفتي كه پسر تو سليمان بعد از من پادشاه  برو و نزد داود پادشاه داخل شده، وي را بگو كه اي آقايم پادشاه، آيا تو براي كنيز خود قسم13

  خواهد شد؟ و او بر كرسي من خواهد نشست؟ پس اَدنيا پادشاه شده است؟    
 . اينك وقتي كه تو هنوز در آنجا با پادشاه سخن مي گويي، من نيز بعد از تو خواهم آمد و كالم تو را ثابت خواهم كرد14
  . اطاق درآمد و پادشاه بسيار پير بود و اَبيشك شونميه، پادشاه را خدمت مي نمود پس بتشبع نزد پادشاه به15
  تو را چه شده است؟ :  و بتْشبع خم شده، پادشاه را تعظيم نمود و پادشاه گفت16
  . و او بر كرسي من خواهد نشستاي آقايم تو براي كنيز خود به يهوه قسم خوردي كه پسر تو سليمان بعد از من پادشاه خواهد شد:  او وي را گفت17
  . و حال اينك اَدنيا پادشاه شده است و آقايم پادشاه اطالع ندارد18
 و گاوان و پرواريها و گوسفندان بسيار ذبح كرده، همة پسران پادشاه ابياتار كاهن يوآب، سردار لشكر را دعوت كرده، اما بنده ات سليمان را دعوت 19

  .ننموده است
  . يم پادشاه چشمان تمامي اسرائيل به سوي توست تا ايشان را خبر دهي كه بعد از آقايم، پادشاه كيست كه بر كرسي وي خواهد نشست و اما آقا20
 . واآل واقع خواهد شد هنگامي كه آقايم پادشاه با پدران خويش بخوابد كه من و پسرم سليمان مقصّر خواهيم بود21
  .ن مي گفت، ناتان نبي نيز داخل شد و اينك چون او هنوز با پادشاه سخ22
  .و او به حضور پادشاه درآمده، رو به زمين خم شده، حضور پادشاه را تعظيم نمود. اينك ناتان نبي است:  و پادشاه را خبر داده، گفتند كه23
  كرسي من خواهد نشست؟ اي آقايم پادشاه، آيا تو گفته اي كه اَدنيا بعد از من پادشاه خواهد شد و او بر :  و ناتان گفت24
 زيراكه امروز او روانه شده، گاوان و پرواريها و گوسفندان بسيار ذبح نموده، و همة پسران پادشاه و سرداران لشكر و ابياتار كاهن را دعوت كرده 25

  .است، و اينك ايشان به حضورش به اكل و شرب مشغولند و مي گويند و اَدنياي پادشاه زنده بماند
  .بنده ات مرا و صادوق كاهن و بناياهو ابن يهوياداع و بنده ات، سليمان را دعوت نكرده است ليكن 26
  آيا اين كار از جانب آقايم، پادشاه شده و آيا به بنده ات خبر ندادي كه بعد از آقايم، پادشاه كيست كه بر كرسي وي بنشيند؟27

قسم به حيات : پس او به حضور پادشاه درآمد و به حضور پادشاه سوگند خورده، گفت. بخوانيدبتْشبع را نزد من :  و داود پادشاه در جواب گفت28
  خداوند كه جان مرا از تمام تنگيها رهانيده است،

 من خواهد  چنانكه براي تو، به يهوه خداي اسرائيل، قسم خورده، گفتم كه پسر تو، سليمان بعد از من پادشاه خواهد شد، و او به جاي من بر كرسي30
  .نشست، به همان طور امروز به عمل خواهم آورد
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 !آقايم داود پادشاه تابه ابد زنده بماند:  و بتْشَبع روبه زمين خم شده، پادشاه را تعظيم نمود و گفت31
  .حضور پادشاه داخل شدندپس ايشان به » .صادوق كاهن و ناتان نبي و بناياهو بن يهو ياداع را نزد من بخوانيد:  و داود پادشاه گفت32
  .بندگان آقاي خويش را همراه خود برداريد و پسرم سليمان را بر قاطر من سوار نموده،  او را به جِيحون ببريد:  و پادشاه به ايشان گفت33
  !مان پادشاه زنده بماندسلي:  و صادوق كاهن و ناتان نبي او را در آنجا به پادشاهي اسرائيل مسح نمايند و كَرنَّا را نواخته، بگويند34
 و شما در عقب وي برآييد تا او داخل شده، بر كرسي من بنشيند و او به جاي من پادشاه خواهد شد، و او را مأمور فرمودم كه بر اسرائيل و بر يهودا 35

  .پيشوا باشد
  .نيز چنين بگويديهوه، خداي آقايم، پادشاه ! آمين:  و بناياهو ابن يهوياداع در جواب پادشاه گفت36
 . چنانكه خداوند با آقايم، پادشاه بوده است، همچنين با سليمان نيز باشد، و كرسي وي را از كرسي آقايم داود پادشاه عظيم تر گرداند37
  .ار كردند و او را به جيحون آوردند و صادوق كاهن و ناتان نبي و بناياهو اين يهوياداع و كريتيان و فلينيان رفته، سليمان را بر قاطر داود پادشاه سو38
  .سليمان پادشاه زنده بماند«:  و صادوق كاهن، حقّة روغن را از خيمه گرفته، سليمان را مسح كرد و چون كَرِنَّا را نواختند تمامي قوم گفتند39
 .ه زمين از آواز ايشان منشق مي شد و تمامي قوم در عقب وي برآمدند و قوم ناي نواختند و به فرح عظيم شادي نمودند، به حدي ك40
چيست اين صداي «:  و اَدنيا و تمامي دعوت شدگاني كه با او بودند، چون از خوردن فراغت يافتند، اين را شنيدند و چون يوآب آواز كَرِنَّا را شنيد، گفت41

  اضطراب در شهر؟
  .بيا زيراكه تو مرد شجاع هستي و خبر نيكو مي آوري:  و اَدنيا گفت و چون او هنوز سخن مي گفت، اينك يوناتان بن ابياتار كاهن رسيد42
  .به درستي كه آقاي ما، داود پادشاه، سليمان را پادشاه ساخته است:  يوناتان در جواب اَدنيا گفت43
  .و فرستاده، او را بر قاطر پادشاه سوار كرده اند و پادشاه، صادوق كاهن و ناتان نبي و بناياهو ابن يهوياداع و كَرِيتيان و فلينيان را با ا44
و اين است .  آنجا شاري كنان برآمدند، چنانكه شهر به آشوب درآمد  و صادوق كاهن ناتان نبي، او را در جيحون به پادشاهي مسح كرده اند و از45

  .صدايي كه شنيديد
  . و سليمان نيز بر كرسي سلطنت جلوس نموده است46
خداي تو اسم سليمان را از اسم تو افضل و كرسي او را از كرسي تو اعظم : ندگان پادشاه به جهت تهيت آقاي ما، داود پادشاه آمده، گفتند و ايضاً ب47

  .و پادشاه بر بستر خود سجده نمود. گرداند
 .بنشيند، به من داده است و چشمان من، اين را مي بيندمتبارك باد يهوه، خداي اسرائيل، كه امروز كسي را كه بر كرسي من :  و پادشاه نيز چنين گفت48
  . آنگاه تمامي مهمانان اَدنيا ترسان شده برخاستند و هر كس به راه خود مي رفت49
  . و اَدنيا از سليمان ترسان شده، برخاست و روانه شده، شاخهاي مذبح راگرفت50
از سليمان پادشاه مي ترسد و شاخهاي مذبح را گرفته، مي گويد كه سليمان پادشاه امروز براي من قسم اينك اَدنيا « و سليمان را خبر داده، گفتند كه 51

  .بخورد كه بندة خود را به شمشير نخواهد كُشت
  .اگر مرد صالح باشد، يكي از مويهايش بر زمين نخواهد افتاد، اما اگر بدي در او يافت شود، خواهد مرد:  و سليمان گفت52
 .به خانة خود برو: مان پادشاه فرستاد تا او را از نزد مذبح آوردند و او آمده، سليمان پادشاه را تعظيم نمود و سليمان گفت و سلي53
  
2 

  :     و چون ايام وفات داود نزديك شد، پسر خود سليمان را وصيت فرموده، گفت 1
  .پس تو قوي و دلير باش.  من به راه تمامي اهل زمين مي روم2
اياي يهوه، خداي خود را نگاه داشته، به طريق هاي وي سلوك نما، و فرايض و اوامر و احكام و شهادات وي را به نوعي كه در تورات مكتوب است،  و ص3

  .محافظت نما تا در هر كاري كه كني و به هر جايي كه توجه نمايي، برخوردار باشي
 و گفته است، برقرار دارد كه اگر پسران تو راه خويش را حفظ نموده، به تمامي دل و به تمامي جان  و تا آنكه خداوند، كالمي را كه دربارة من فرموده4

 .خود در حضور من به راستي سلوك نمايند، يقين نمايند، يقين كه از تو كسي كه بر كرسي اسرائيل بنشيند، مفقود نخواهد شد
داني، يعني آنچه را با دو سردار لشكر اسرائيل اَبنير بن نير و عماسا ابن ينَر كرد و ايشان را  و ديگر تو آنچه را كه يوآب بن صَرويه به من كرد مي 5

  .كشت و خون جنگ را در حين صلح ريخته، خون جنگ را بر كمربندي كه به كمر خود داشت و بر يعليني كه به پايهايش بود، پاشيد
  .به سالمتي به قبر فرو رود پس موافق حكمت خود عمل نما و مباد كه موي سفيد او 6
 و اما با پسران برزِالّي جِلْعادي احسان نما و ايشان از جملة خورندگان بر سفرة تو باشند، زيرا كه ايشان هنگامي كه از برادر تو اَبشالوم فرار مي كردم، 7

  .نزد من چنين آمدند
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مرا در روزي  كه به محنايم رسيدم به لعنت سخت لعن كرد، ليكن چون به استقبال من به  و اينك شمعي ابن جيراي بنياميني از بحوريم نزد توست و او 8
  .اردن آمد براي او به خداوند قسم خورده، گفتم كه تو را با شمشير نخواهم كشت

 .يد او را به قبر با خون فرود آورپس مويهاي سف.  پس اآلن او را بي گناه مشمار زيرا كه مرد حكيم هستي و آنچه را كه با او بايد كرد، مي داني9
  . پس داود با پدران خود خوابيد و در شهر داود دفن شد10
  .هفت سال در حبرون سلطنت كرد و در اورشليم سي و سه سال سلطنت نمود.  و ايآمي كه داود بر اسرائيل سلطنت مي نمود، چهل سال بود11
 . بر كرسي پدر خود داود نشست و سلطنت  او بسيار استوار گرديد و سليمان بر كرسي پدر خود داود نشست و سليمان12
  به سالمتي: آيا به سالمتي آمدي؟ او جواب داد:  و اَدنيا پسر حجيت نزد بتْشَبع، مادر سليمان آمده و او گفت13
  . بگو :او گفت. تو حرفي دارم با:  پس گفت14
اما سلطنت منتقل شده، از آن برادرم گرديد .  تمامي روي خود را به من مايل كرده بودند تا سلطنت  نمايمتو مي داني كه سلطنت با من شده بود و:  گفت15

  .زيراكه از جانب خداوند از آن او بود
  .بگو: او وي را گفت.  و اآلن خواهشي از تو دارم؛ مسألت مرا رد مكن16
  . را رد نخواهد كرد تا اَبيشك شونميه را به من به زني بدهدتمنّا اين كه به سليمان پادشاه بگويي زيرا خواهش تو:  گفت17
 .خوب، من نزد پادشاه براي تو خواهم گفت:  بتْشبع گفت18
و  پس بتْشَبع نزد سليمان پادشاه داخل شد تا با او دربارة اَدنيا سخن گويد و پادشاه به استقبالش برخاسته، او را تعظيم نمود و بر كرسي خود نشست 19

  .فرمود تا به جهت مادر پادشاه كرسي بياورند و او به دست راستش نشست
  .پادشاه تو را در نخواهم كرد. مسألت مرا رد منما. يك مطلب جرئي دارم كه از تو سؤال نمايم:  و او عرض كرد20
  .اَبيشك شونميه به برادرت اَدنيا به زني داده شود:  و او گفت21
چرا ابيشك شونميه را به جهت اَدنيا طلبيدي؟ سلطنت را نيز براي وي طلب كن چونكه او برادر بزرگ من : ر خود را جواب داده، گفت سليمان پادشاه، ماد22

  .است، هم به جهت او و هم به جهت ابياتار كاهن و هم به جهت يوآب بن صَرويه
  . از اين عمل نمايد اگر اَدنيا اين سخن را به ضرر جان خود نگفته باشدخدا به من مثل اين بلكه زياده:  و سليمان پادشاه قسم خورده، گفت23
 و اآلن قسم به حيات خداوند كه مرا استوار نموده، و مرا بر كرسي پدرم، داود نشانيده، و خانه اي برايم به طوري كه وعده نموده بود، برپا كرده است 24

  .كه اَدنيا امروز خواهد مرد
 .اه به دست بناياهو ابن يهو ياداع فرستاد و او وي را زد كه مرد پس سليمان پادش25
به مزرعة خود به عناتوت برو زيرا كه تو مستوجب قتل هستي، ليكن امروز تو را نخواهم كشت، چونكه تابوت خداوند، :  و پادشاه به ابياتار كاهن گفت26

  .صيبت هاي پدرم مصيبت كشيدييهوه را در حضور پدرم داود  برمي داشتي، و در تمامي م
 . پس سليمان، ابياتار را از كهانت خداوند اخراج نمود تا كالم خداوند را كه دربارة خاندان عيلي در شيلوه گفته بود، كامل گرداند27
متابعت كرده، هر چند اَبشالوم را متابعت  و چون خبر به يوآب رسيد، يوآب به خيمة خداوند فرار كرده، شاخهاي مذبح را گرفت زيرا كه يو آب، اَدنيا را 28

  .ننموده بود
برو و : پس سليمان، بناياهو ابن يهو ياداع را فرستاده، گفت.  و سليمان پادشاه خبر دادند كه يوآب به خيمة خداوند فرار كرده و اينك پهلوي مذبح است29

  .او را بكش
و بناياهو به پادشاه خبر . ني، بلكه اينجا مي ميرم: او گفت. پادشاه چنين مي فرمايد كه بيرون بيا:  و بناياهو به خيمة خداوند داخل شده، او را گفت30

 .رسانيده، گفت كه يوآب چنين گفته، و چنين به من جواب داده است
  .از من و از خاندان پدرم دور نماييموافق سخنش عمل نما و او را كشته، دفن كن تا خون بي گناهي را كه يوآب ريخته بود :  پادشاه وي را فرمود31
 و خداوند خونش را بر سر خودش رد خواهد گردانيد به سبب اينكه برد و مرد كه از او عادل تر و نيكوتر بودند هجوم آورده، ايشان را با شمشير 32

  . سردار لشكر يهوداكشت و پدرم، داود اطالع نداشت، يعني اَبنِير بن نير، سردار لشكر اسرائيل و عماسا ابن يتَر،
 پس خون ايشان بر سر يوآب و بر سرذُريتش تا به ابد برخواهد گشت و براي داود و ذريتش و خاندانش و كرسي اش سالمتي از جانب خداوند تا 33

 .ابداآلباد خواهد بود
  . دفن كردند پس بناياهو ابن يهوياداع رفته، او را زد و كشت و او را در خانه اش كه در صحرا بود، 34
 . و پادشاه بناياهو ابن يهوياداع را به جايش به سرداري لشكر نصب كرد و پادشاه، صادوق كاهن را در جاي ابياتار گماشت35
  . بيرون مروبه جهت خود خانه اي در اورشليم بنا كرده، در آنجا ساكن شو و از آنجا به هيچ طرف:  و پادشاه فرستاده، شمعي را خوانده، وي را گفت36
  . زيرا يقيناً در روزي كه بيرون روي و از نهر قدرون عبور نمايي، بدان كه البته خواهي مرد و خونت بر سر خودت خواهد بود37
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ي بسيار در پس شمعي روزها. به طوري كه آقايم پادشاه فرموده است، بنده ات چنين عمل خواهد نمود. آنچه گفتي نيكوست:  و شمعي به پادشاه گفت38
 .اورشليم ساكن بود

اينك غالمانت در « اما بعد از انقضاي سه سال واقع شد كه دو غالم شمعي نزد اَخيش بن معكَه، پادشاه جتّ فرار كردند و شمعي را خبر داده، گفتند كه 39
  .جتّ هستند

  . اَخيش به جتّ روانه شد و شمعي رفته، غالمان خود را از جتّ باز آورد و شمعي برخاسته، االغ خود را بياراست و به جستجوي غالمانش نزد40
  . و به سليمان خبر دادند كه شمعي از اورشليم به جتّ رفته و برگشته است41
جا بروي زي كه بيرون شوي و به هرآيا تو را به خداوند قسم ندادم و تو را به تأكيد نگفتم در رو:  و پادشاه فرستاده، شمعي را خواند و وي را گفت42

  و تو مرا گفتي سخني كه شنيدم نيكوست؟ يقين بدان كه خواهي مرد
   پس قسم خداوند و حكمي را كه به امر فرمودم، چرا نگاه نداشتي؟43
داوند شرارت تو را به سرت برگردانيده تمامي بدي را كه دلت از آن آگاهي دارد كه به پدر من داود كرده اي، مي داني و خ«:  و پادشاه به شمعي گفت44

  .است
  . و سليمان پادشاه، مبارك خواهد بود و كرسي داود در حضور خداوند تا به ابد پايدار خواهد ماند45
 .و سلطنت در دست سليمان برقرار گرديد . پس پادشاه بناياهو ابن يهوياداع را امر فرمود و او بيرون رفته، او را زد كه مرد46
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 و سليمان با فرعون، پادشاه مصر، مصاهرت نموده، دختر فرعون را گرفت، و او را به شهر داود آورد تا بناي خانة خود و خانة خداوند و حصار 1
  .اورشليم را به هر طرفش تمام كند

 .ده بود ليكن قوم در مكانهاي بلند قرباني مي گذرانيدند زيرا خانه اي براي اسم خداوند تا آن زمان بنا نش2
 و سليمان خداوند را دوست داشته، به فرايض پدر خود، داود رفتار مي نمود، جز اينكه در مكانهاي بلند قرباني مي گذرانيدند زيرا خانه اي براي اسم 3

 .خداوند تا آن زمان بنا نشده بود
  . آن بود و سليمان بر آن مذبح هزار قرباني سوختني گذرانيد و پادشاه به جِبعون رفت تا در آنجا قرباني بگذراند زيرا كه مكان بلند عظيم،4
  .آنچه را كه به تو بدهم، طلب نما: و خدا گفت.  و خداوند به سليمان درجِبعون در خواب شب ظاهر شد5
 احسان عظيم مي نمودي، و اين احسان  تو با بنده ات، پدرم داود، هرگاه در حضور تو با راستي و عدالت و قلب سليم با تو رفتار مي نمود،:  سليمان گفت6

  .عظيم را براي او نگاه داشتي كه پسري به او دادي تا بر كرسي وي بنشيند، چنانكه امروز واقع شده است
  . و اآلن اي يهوه، خداي من، تو بندة خود را به جاي پدرم داود، پادشاه ساختي و من طفل صغير هستم كه خروج و دخول را نمي دانم7
  .  بنده ات درميان قوم تو كه برگزيده اي هستم، قوم عظيمي كه كثيرند به حدي كه ايشان را نتوان شمرد و حساب كرد و8
  پس بندة خود دل فهيم عطا فرما تا قوم تو را داوري نمايم و درميان نيك و بد تميز كنم؛ زيرا كيست كه اين قوم عظيم تو را داوري تواند نمود؟9

  .نظر خداوند پسند آمد كه سليمان اين چيز را خواسته بود و اين امر به 10
چونكه اين چيز را خواستي و طول ايام براي خويشتن نطلبيدي، و دولت براي خود سؤال ننمودي، وجان دشمنانت را نطلبيدي، «:  پس خدا وي را گفت11

  بلكه به جهت خود حكمت خواستي تا نصاف را بفهمي، 
ردم و اينك دل حكيم و فهيم به تو دادم به طوري كه پيش از تو مثل تويي نبوده است و بعد از تو كسي مثل تو نخواهد  اينك برحسب كالم تو ك12

  .برخاست
  . و نيز آنچه را نطلبيدي، يعني هم دولت و هم جالل را به تو عطا فرمودم به حدي كه در تمامي روزهايت كسي مثل تو درميان پادشاهان نخواهد بود13
 . فرايض و اوامر مرا نگاه داري به طوري كه پدر تو داود سلوك نمود، آنگاه روزهايت را طويل خواهم گردانيد گر درراههاي من سلوك نموده، و ا14
ي ذبح  پيش تابوت عهد خداوند ايستاد، و قرباني هاي سوختني گذرانيد و ذبايح سالمت و به اورشليم آمده،.  پس سليمان بيدار شد و اينك خواب بود15

 .كرده، براي تمامي بندگانش ضيافت نمود
  . در حضورش ايستادند  آنگاه دو زن زانيه نزد پادشاه آماده،16
  .اي آقايم، من و اين زن در يك خانه ساكنيم و در آن خانه با او زاييدم«:  و يكي از آن زنان گفت17
  .با يكديگر بوديم و كسي ديگر با ما در خانه نبود و ما هر دو در خانه تنها بوديم و روز سوم بعد از زاييدنم واقع شد كه اين زن نيز زاييد و ما 18
  . و در شب، پسر اين زن مرد زيرا كه بر او خوابيده بود19
  . نهاد و او در نصف شب برخاسته، پسر مرا وقتي كه كنيزت در خواب بود از پهلوي من گرفت و در بغل خود گذاشت و پسر مردة خود را در بغل من 20
  . و بامدادان چون برخاستم تا پسر خود را شير دهم، اينك مرده بود؛ اما چون در وقت صبح بر او نگاه كردم، ديدم كه پسري كه من زاييده بودم، نيست21
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توست و پسر زنده از آن من  بلكه پسر مرده از آن  ني،: و آن ديگر گفت» .ني، بلكه پسر زنده از آن من است و پسر مرده از آن توست:  زن ديگر گفت22
 .و به حضور پادشاه مكالمه مي كردند. است

 بلكه پسر مرده از آن توست و پسر زنده  اين مي گويد كه اين پسر زنده از آن من است و پسر مرده از آن توست و آن مي گويد ني،:  پس پادشاه گفت23
  .از آن من است

  . شمشيري به حضور پادشاه آوردندپس» .شمشيري نزد من بياوريد:  و پادشاه گفت24
  .پسر زنده را به دو حصّه تقسيم نماييد و نصفش را به اين و نصفش را به آن بدهيد:  و پادشاه گفت25
پسر زنده را به او دهيد و او را هرگز ! اي آقايم:  و زني كه پسر زنده ازآن او بود، چونكه دلش بر پسرش مي سوخت به پادشاه عرض كرده، گفت26
  .نه ازآن من و نه از آن تو با باشد؛ او را تقسيم نماييدم :اما آن ديگري گفت. كشيدم

  .پسر زنده را به او بدهيد و او را البته مكشيد زيرا كه مادرش اين است:  گفت  آنگاه پادشاه امر فرموده،27
 .د زيرا ديدند كه حكمت خدايي به جهت داوري كردن در دل اوست و چون تمامي اسرائيل حكمي را كه پادشاه كرده بود، شنيدند از پادشاه بترسيدن28
  
4 

  . و سليمان پادشاه بر تمامي اسرائيل پادشاه بود1
  عزَرياهو ابن صادوق كاهن،:  و سرداراني كه داشت اينانند2
   و اَليحورف و اَخيِيا پسران شيشَه كاتبان و يهو شافاط بن اَخيلُود وقايع نگار،3
  بناياهو ابن يهوياداع، سردار لشكر، و صادوق و ابياتار كاهنان، و 4
   و عزَرياهو بن ناتان، سردار وكالء و زابود بن ناتان كاهن و دوست خالص پادشاه، 5
 . و اَخيشار ناظر خانه و اَدونيرام بن عبدا، رئيس باجگيران6
جهت خوراك پادشاه و خاندانش تدارك مي ديدند، كه هر يك از ايشان يك ماه در سال تدارك مي  و سليمان دوازده وكيل بر تمامي اسرائيل داشت كه به 7

  .ديد
  بِنْحور در كوهستان افرايم،:  و نامهاي ايشان اين است8
   و بِنْدقَر در ماقص و شَعلْبِيم و بيت شمس و ايلون بيت حانان، 9
  ين حافَر به او تعلق داشت، و بِنْحسد در اَربوت كه سوكوه و تمامي زم10
   و بِنْئَبِينَداب در تمامي نافَت دور كه تافَت دختر سليمان زن او بود،11
   و بعنا ابن اَخيِيلُود در تَعنَك و مجِدو و تمامي بيتشان كه به جانب صُرتان زير يزْرعيل است از بيتشان تا آبل محولَه تا آن طرف يقْمعام،12
جابر در راموت جِلْعاد كه قُراي ياعير بن منَسي كه در جِلْعاد مي باشد و بلوك اَرجوب كه در باشان است به او تعلق داشت، يعني شصت شهر بزرگ  و بِن13ْ

   حصاردار با پشت بندهاي برنجين،
   و اَخيناداب بن عدو در محنايم،14
  ختر سليمان را به زني گرفته بود، د  و اَخيمعص در نفتالي كه او نيز باسمت،15
   و بعنا ابن حوشاي در اَشير وبعلُوت،16
   و يهوشافاط بن فاروح در يساكار،17 
   و شمعي ابن ايال در بنيامين،18
 .آن زمين وكيل بود و جابربن اُوري در زمين جِلْعاد كه واليت سيحون پادشاه اموريان و عوج پادشاه باشان بود و او به تنهايي در 19 
  . و يهودا و اسرائيل مثل ريگ كنارة دريا بيشماره بودند و اكل و شرب نموده، شادي مي كردند20
 و سليمان بر تمامي ممالك، از نهر فرات تا زمين فلسطينيان و تا سرحد مصر سلطنت مي نمود، و هدايا آورده، سليمان را در تمامي ايام عمرش خدمت 21

 .مي كردند
  .  و آذوقة سليمان براي هر روز سي كُّر آرد نرم و شصت كُّربلغُور بود22
  . و ده گاو پرواري و بيست گاو از چراگاه و صد گوسفند سواي غزالها و آهوها و گوزنها و مرغهاي فربه23
زَّه برجميع ملوك ماوراي نهر حكمراني مي نمود و او را از هر  زيرا كه بر تمامي ماوراي نهر از تفْسح تا غَزَّه بر جميع ملوك ماوراي نهر از تفْسح تا غ24َ

  .جانب به همة اطرافش صلح بود
  . و يهودا و اسرائيل، هركس زير مو و انجير خود از دان تا بئرشَبع در تمامي ايام سليمان ايمن مي نشيند25
  .ار بود و سليمان را چهل هزار آخور اسب به جهت ارابه هايش و دوازده هزار سو26
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 وآن كال از براي خوراك سليمان پادشاه و همة كساني كه بر سفرة سليمان پادشاه حاضر مي بودند، هر يك در ماه خود تدارك مي ديدند و نمي 27
  .گذاشتندكه به هيچ چيز احتياج باشد

 . و جو و كاه به جهت اسبان تازي به مكاني كه هركس برحسب وظيفه اش مقرر بود، مي آوردند28
  .  و خدا به سليمان حكمت و فطانت از حد زياده و وسعت دل مثل ريگ كنارة دريا عطا فرمود29
  . و حكمت سليمان از حكمت تمامي بني مشرق و از حكمت جميع مصريان زياده بود30
ر بود و اسم او در ميان تمامي امت هايي كه به اطرافش  و از جميع آدميان از اينان ازراحي و از پسران ماحول، يعني، حيمان  و كَلْكُول و دردع حكيم ت31

  .بودند، شهرت يافت
  . و سه هزار مثَل گفت و سرودهايش هزار و پنج بود32
  . و دربارة درختان سخن گفت، از سرو آزاد لُبنان تا زوفائي كه بر ديوارها مي رويد و دربارة بهايم و مرغان و حشرات و ماهيان نيز سخن گفت33
 . از جميع طوايف و از تمام پادشاهان زمين كه آوازة حكمت او را شنيده بودند، مي آمدند تا حكمت سليمان را استماع نمايند و34
  
5 

 و حيرام، پادشاه صور، خادمان خود را نزد سليمان فرستاد، چونكه شنيده بود كه او را به جاي پدرش به پادشاهي مسح كرده اند، زيرا كه حيرام هميشه 1
  .وست داود بودد
   و سليمان نزد حيرام فرستاده، گفت2
 كه تو پدر من داود را  مي داني كه نتوانست خانه اي به اسم يهؤه، خداي خود بنا نمايد به سبب جنگلهايي كه او را احاطه مي نمود تا خداوند ايشان را 3

  .زير كف پايهاي او نهاد
  . آرامي داده است كه هيچ واقعة بدي وجود ندارد اما اآلن يهوه، خداي من، مرا از هر طرف4
 و اينك مراد اين است كه خانه اي به اسم يهوه، خداي خود بنا نمايم چنانكه خداوند به پدرم داود وعده داد و گفت كه پسرت كه او را به جاي تو بر 5

  .كرسي من بنا خواهد كرد
 و مزد خادمانت را موافق هر آنچه بفرمايي   قطع نمايند و خادمان من همراه خادمان تو خواهند بود، و حال امر فرما كه سروهاي آزاد از لبنان براي من6

 .به تو خواهم داد، زيرا تو مي داني كه در ميان ما كسي نيست كه مثل صيدونيان در قطع نمودن درختان ماهر باشد
 امروز خداوند متبارك باد كه به داود پسري حكيم بر اين قوم عظيم عطا نموده : پس چون حيرام سخنان سليمان را شنيد، به غايت شادمان شده، گفت7

  .است
  .پيغامي كه نزد من فرستادي اجابت نمودم و من خواهش تو را دربارة چوب سرو آزاد و چوب صنوبر بجا آورد«:  و حيرام نزد سليمان فرستاره، گفت8
د آورد و من آنها را بستًنه خواهم ساخت در دريا، تا مكاني كه براي من معين كني و آنها را در آنجا از  خادمان من آنها را از لبنان به دريا فرود خواهن9

  .هم باز خواهم كرد تا آنها را ببري و اما تو دربارة دادن آذوقه به خانة من ارادة مرا به جا خواهي آورد
  .اراده اش به سليمان داد پس حيرام چوبهاي سرو آزاد و چوبهاي صنوبر را موافق تمامي 10
  . و سليمان بيست هزار كُرگندم و بيست هزار كُر روغن صاف به حيرام به جهت قوت خانه اش داد، و سليمان هر ساله اينقدر به حيرام مي داد11
 .ا يكديگر عهد بستند و خداوند سليمان را به نوعي كه به او وعده داده بود، حكمت بخشيد و درميان حيرام و سليمان صلح بود و ب12
  . و سليمان پادشاه از تمامي اسرائيل سخْره گرفت و آن سخْره سي هزارنفر بود13
  .و اَرونيرام رئيس سخْره بود. يك ماه در لبنان و دو ماه در خانة خويش مي ماندند.  و از ايشان ده هزار نفر، هر ماهي به نوبت به لبنان مي فرستاد14
   بر در كوه بود هفتادهزار مرد بار بردار و هشتاد هزار نفر جوب و سليمان را 15
  . سواي سروران گماشتگان سليمان كه ناظر كار بودند، يعني سه هزار و سيصد نفر كه بر عامالن كار ضابط بودند16
  . كَندند و پادشاه امر فرمود تا سنگهاي بزرگ و سنگهاي گرانبها و سنگهاي تراشيده شده به جهت بناي خانه17
 . و بنايان سليمان و بنايان حيرام و جِبليان آنها را تراشيدند، پس چوبها و سنگها را به جهت بناي خانه مهيا ساختند18
  
6 

ه بناي  و واقع شد در سال چهار صد و هشتاد از خروج بني اسرائيل از زمين مصر در ماه زِيو كه ماه دوم سال چهارم سلطنت سليمان بر اسرائيل بود ك1
  . خانة خداوند را شروع كرد

  . و خانة خداوند كه سليمان پادشاه بنا نمود طولش شصت ذارع و عرضش بيست و بلنديش سي ذارع بود2
  . و رواق پيش هيكل خانه موافق عرض خانه، طولش بيست ذراع و عرضش روبروي خانه ده ذراع بود3
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  .  و براي دهانه پنجره هاي مشَبك ساخت4
  . ديوار خانه به هر طرفش طبقه ها بنا كرد، يعني به هر طرف ديواره هاي خانه هم بر هيكل و هم بر محراب و به هر طرفش عرفه ها ساخت و بر5
 و طبقة تحتاني عرضش پنج ذراع و طبقة وسطي عرضش شش ذراع وطبقة سومي عرضش هفت ذراع بود زيراكه به هر طرف خانه از خارج پشته ها 6

  .ها در ديوار خانه متمكّن نشودگذشت تا تير
 و چون خانه بنا مي شد از سنگهايي كه در معدن مهيا شده بود، بنا شد به طوري كه در وقت بنا نمودن خانه نه چكّش و نه تبر و نه هيچ آالت آهني 7

 .مسموع شد
  . ه ها ي پيچا پيچ باال مي رفتند و درِ غُرفه هاي وسطي در جانب راست خانه بود و به طبقة وسطي و از طبقة سومي از پل8ّ
  . و خانه را بنا كرده، آن را به اتمام رسانيد و خانه را با تيرها و تخته هاي چوت سرو آزاد پوشانيد9
 . و بر تمامي خانه طبقه ها را بنا نمود كه بلندي هر يك از آنها پنج ذارع بود و تيرهاي سرو آزاد در خانه متمكّن شد10
  :اوند بر سليمان نازل شده، گفت و كالم خد11
اين خانه اي كه تو بنا مي كني، اگر فرايض من سلوك نموده، احكام مرا به جا آوري و جميع اوامر مرا نگاه داشته، در آنها رفتار نمايي، آنگاه سخنان  12

  .خود را كه با پدرت، داود، گفته ام با تو استوار خواهم گردانيد
 .ساكن شده، قوم خود اسرائيل را ترك نخواهم نمود و درميان بني اسرائيل 13
  . پس سليمان خانه را بنا نموده، آن را به اتمام رسانيد14
 و اندرون ديوارهاي خانه را به تخته هاي سرو آزاد بنا كرد، يعني از زمين خانه با ديوار متصل به سقف را از اندرون با چوب پوشانيد و زمين صنوبر 15

  .هاي صنوبر فرش كردخانه را به تخته 
 و از پشت خانه بيست ذراع با تخته هاي سرو آزاد از زمين تا سر ديوارها بنا كرد و آنها را در اندرون به جهت محراب، يعني به جهت قدس االقداس 16

  .بنانمود
  . و خانه، يعني هيكل پيش روي محراب چهل ذارع بود17
  .كل كدوها و بسته هاي گُل بود چنانكه همه اش سرو آزاد بود و هيچ سنگ پيدا نشد و در اندرون خانه چوب سرو آزاد منبت به ش18
  . و در اندرون خانه، محراب را ساخت تا تابوت عهد خداوند را در آن بگذارد19
  .د پوشانيد و اما داخل محراب طولش بيست ذراع و بلنديش بيست ذراع بود و آن را به زر خالص پوشانيد و مذبح را با چوب سرو آزا20
  . پس سليمان داخل خانه را به زر خالص پوشانيد و پيش روي محراب زنجيرهاي طال كشيد و آن را به طال پوشانيد21
 . و تمامي خانه را به طال پوشانيد تا همگي خانه تمام شد و تمامي مذبح را كه پيش روي محراب بود، به طال پوشانيد22
  .ون ساخت كه قد هر يك از آنها ده ذراع بود و در محراب دو كروبي از چوب زيت23
  .  و بال يك كروبي پنج ذراع و بال كروبي ديگر پنج ذراع بود و از سر يك بال تابه سر بال ديگر ده ذراع بود24
  . و كروبي دوم ده ذراع بود كه هر دو كروبي را يك اندازه ويك اندازه و يك شكل بود25
  . همچنين كروبي ديگر بلندي كروبي اول ده ذراع بود و26
 و كروبيان را در اندرون خانه گذاشت و بالهاي كروبيان پهن شد به طوري كه بال يك كروبي به ديوار مي رسيد و بال كروبي ديگر به ديوار ديگر مي 27

  .رسيد و درميان خانه بالهاي آنها با يكديگر برمي خورد
 . و كروبيان را به طال پوشانيد28
  ارهاي خانه به هر طرف نقشهاي تراشيده شدة كروبيان و درختان خرما و بسته هاي گُل در اندرون و بيرون كَند و و برتمامي ديو29
 . و زمين خانه را از اندرون و بيرون به طال پوشانيد30
  . و به جهت درِ محراب دو لنگه از چوب زيتون، و آستانه و باهوهاي آن را به اندازة پنج يك ديواره ساخت31
پس آن دو لنگه از چوب زيتون بود و بر آنها نقشهاي كروبيان و درختان خرما و بسته هاي گل كند و به طال پوشانيد و كروبيان و درختان خرما را به  32

 .طال پوشانيد
  .  و همچنين به جهت درِ هيكل باهوهاي چوب زيتون به اندازة چهار يك ديوار ساخت33
  .ر بود و دو تختة لنگة اول تا مي شد و در تخته لنگة دوم تا مي شد اين دراز چوب صنوب  و دو لنگة34
  . و بر آنها كروبيان و درختان خرما و پسته هاي گل كند و آنها را به طاليي كه موافق نقشها ساخته بود، پوشانيد35
 . و صحن اندرون را از سه صف سنگهاي تراشيده، و يك صف تيرهاي سرو آزاد بنا نمود36
  .اد خانة خداوند در ماه زيو از سال چهارم نهاده شد و بني37

272



 .پس آن را در هفت سال بنا نمود.  و در سال يازدهم در ماه بول كه ماه هشتم باشد، خانه با تمامي متعلقابش بر وفق تمامي قانون هايش تمام شد38
 
7 

  . رابه اتمام رسانيد اما خانة خودش را سليمان در مدت سيزده سال بنا نموده، تمامي خانة خويش1
 و خانة جنگل لبنان را بنا نمود كه طولش صد ذارع و عرضش پنجاه ذارع وبلنديش سي ذارع بود و آن را بر چهار صف تيرهاي سرو آزاد بنا كرد و بر 2

 .آن ستونها، تيرهاي سرو آزاد گذاشت
  . د كه در هر صف پانزده بود و آن بر زِبرِ چهل غرفه كه باالي ستونها بود به سرو آزاد پوشانيده ش3
  . و سه صف تخته پوش بود و پنجره مقابل پنجره در سه طبقه بود4
 . و جميع درها و باهوها مربع و تخته پوش بود و پنجره مقابل پنجره سه طبقه بود5
  . و رواقي از ستونها ساخت كه طولش پنجاه ذراع و عرضش سي ذراع بود و رواقي پيش آنها6
 .آستانة پيش آنها و رواقي به جهت كرسي خود، يعني رواق داوري كه در آن حكم نمايد، و آن را به سرو آزاد از زمين تا سقف پوشانيد و ستونها و 7
و براي دختر فرعون كه سليمان او را به زني گرفته بود، .  و خانه اش كه در آن ساكن شود در صحن ديگر در اندرون رواق به همين تركيب ساخته شد8

 .نه اي مثل اين رواق ساختخا
 همة اين عمارت از سنگهاي گرانيهايي كه به اندازه تراشيده و از اندرون و بيرون با اره ها بريده شده بود از بنياد تا به سر ديوار و از بيرون تا صحن 9

  .بزرگ بود
  . ذارعي بود و بنياد از سنگهاي گرانيها و سنگهاي بزرگ، يعني سنگهاي ده ذارعي و سنگهاي هشت10
  . و باالي آنها سنگهاي گرانبها كه به اندازه تراشيده شده، و چوبهاي سرو آزاد بود11
 . و گرداگرد صحن بزرگ سه صف سنگهاي تراشيده و يك صف تيرهاي سرو آزاد بود و صحن اندرون خانة خداوند و رواق خانه همچنين بود12
  .آورد و سليمان پادشاه فرستاده، حيرام را از صور 13
.  و او پسر بيوه زني از سبط نفتالي بود و پدرش مردي از اهل صور مسگر بود و او پر از حكمت و مهارت و فهم براي كردن هر صنعت مسگري بود14

 .پس نزد سليمان پادشاه آمده، تمامي كارهايش را به انجام رسانيد
  .ني دوازده ذراع ستون دوم احاطه داشت و دو ستون برنج ريخت كه طول هر ستون هجده ذراع بود و ريسما15
  . و دو تاج از برنج ريخته شده ساخت تا آنها را بر سر ستونها بگذارد كه طول تاج ديگر پنج ذراع بود16
  .وم و شبكه هاي شبكه كاري و رشته هاي زنجير كاري بود به جهت تاجهايي كه بر سر ستونها بود، يعني هفت براي تاج اول و هفت براي تاج د17
  .به جهت تاج ديگر همچنين ساخت. پس ستونها را ساخت و گرداگرد يك شبكه كاري دو صف بود تا تاجهايي را كه بر سر انارها بود بپوشاند 18
  . و تاجهايي كه بر سر ستونهايي كه در رواق بود، از سوسنكاري به مقدار چهار ذراع بود19
  . نزد بطني كه به جانب شبكه بود، و انارها در صفها گرداگرد تاج ديگر دويست بود و تاجها از طرف باال بر سر آن دو ستون بود20
  .   پس ستون چپ را بر پا نموده، آنرا بوعز ناميد.  و ستونها را در رواق هيكل برپا نمود و ستون راست را برپا نموده، آن را ياكين نام نهاد21
 . و بر سر ستونها سوسنها تمام شد22
ريخته شده را ساخت كه از لب تا لبش ده ذارع بود و از هر طرف مدور بود، و بلنديش پنج ذارع و ريسماني سي ذراعي آن را گرداگرد احاطه  و درياچة 23

  .داشت
ا در دو صف  و زيرا لبِ آن از هر طرف كدوها بود كه آن را احاطه مي داشت براي هر ذراع ده، و آنها درياچه را از هر جانب احاطه داشت و آن كدوه24

،آن ريخته شده بود بود و در حين ريخته شدن .  
 و آن بر دوارده گاو قايم بود كه روي سه از آنها به سوي شمال بود و روي سه به سوي مغرب و روي سه به سوي جنوب و روي سه به سوي 25

  .مشرق بود، و درياچه بر فوق آنها بود و همة مؤخرهاي آنها به طرف اندرون بود
 . حجم آن يك وجب بود و لبش مثل لب كاسه مانند گُل سوسن ساخته شده بود كه گنجايش آن دو هزار بتْ مي داشت و26
  . و ده پايه اش را از برنج ساخت كه طول هر پايه چهار ذارع بود27
  . و صنعت پايه ها اينطور بود كه حاشيه ها داشت و حاشيه ها درميان    زبانه ها بود28
اشيه ها كه درون زبانه ها بود شيران و گاوان و كروبيان بودند و همچنين بر زبانه ها به طرف باال بود و زير شيران و گاوان بسته هاي گل  و بر آن ح29

  .كاري آويزان بود
د و بسته ها به جانب  و هرپايه چهار چرخ برنجين با ميله هاي برنجين داشت و چهار پاية آن را دوشها بود و آن دوشها زير حوض ريخته شده بو30

  .هريك طرف از آنها بود
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 و دهنش درميان تاج و فوق آن يك ذراع بود و دهنش مثل كار پايه مدور و يك ذراع و نيم بود و بر دهنش نيز نقشها بود و حاشيه هاي آنها مربع بود 31
  .نه مدور

  . ندي هر چرخ يك ذراع و نيم بود و چهار چرخ زير  حاشيه ها بود و تيره هاي چرخها درپايه بود و بل32
  .  و كار چرخها مثل كار چرخهاي ارابه بود و تيره ها و فَلَكه ها و پره ها و قبه هاي آنها همه ريخته شده بود33
  .  و چهار دوش بر چهار گوشة هرپايه بود و دوشهاي پايه از خودش بود34
  . و بر سر پايه، تيرهايش و حاشيه هايش از خودش بود و در سر پايه، دايره اي مدور به بلندي نيم ذراع بود35
  . و بر لوحه هاي تيره ها و بر حاشيه هايش، كروبيان و شيران و درختان خرما را به مقدار هريك نقش كرد و بسته ها گرداگردش بود36
 . به اين طور آن ده پايه را ساخت كه همة آنها را يك ريخت و يك پيمايش و يك شكل بود37
  . يك حوض بود و هرحوض چهار ذراعي بود و بر هر پايه اي از آن ده پايه،.  ده حوض برنجين ساخت كه هرحوض گنجايش چهل بت داشت و38
 .  و پنج پايه را به جانب راست خانه و پنج را به جانب چپ خانه گذاشت و درياچه را به جانب راست خانه به سوي مشرق از طرف جنوب گذاشت39

  . پس حيرام تمام كاري كه براي سليمان پادشاه به جهت خانة خداوند مي كرد به انجام رسانيد. حوض ها و خاك اندازها و كاسه ها را ساخت و حيرام، 40
  . دو ستون و دو پيالة تاجايي كه بر سر دو ستون بود و دو شبكه به جهت پوشانيدن دو پيالة تاجهايي كه بر سر ستونها بود41
   براي دو شبكه كه دو صف انار براي هر شبكه بود به جهت پوشانيدن دو پيالة تاجهايي كه باالي ستونها بود، و چهار صد انار42
   و ده پايه و ده حوضي كه بر پايه ها بود، 43
 . و يك درياچه و دوازده گاو زير درياچه44
  .ن پادشاه در خانة خداوند ساخت از برنج صيقلي بود و ديگها و خاك اندازها و كاسه ها، يعني همة اين ظروفي كه حيرام براي سليما45
  . آنها را پادشاه در صحراي اردن دركلِ رست كه درميان سكّوت و صَرطان است، ريخت46
 . و سليمان تمامي اين ظروف را بي وزن واگذاشت زيرا چونكه از حد زياده بود، وزن برنج دريافت نشد47
  . نة خداوند بود ساخت، مذبح را از طال و ميز را كه نان تَقْدمه بر آن بود از طال و سليمان تمامي آالتي كه درخا48
   و شمعدانها را كه پنج از آنها به طرف راست و پنج به طرف چپ روبروي محراب بود، از طالي خالص و گُلها و چراغها و انبرها را از طال،49
رها را از طالي خالص و پاشنه ها را هم به جهت درهاي خانة اندروني، يعني به جهت قدس االقداس و  و طاسها و گُلْگيرها و كاسه ها و قاشقها و مجم50

 . هم به جهت درهاي خانه، يعني هيكل، از طال ساخت

و طال و آالت  پس تمامي كاري كه سليمان پادشاه براي خانة خداوند ساخت تمام شد و سليمان چيزهايي را كه پدرش داود وقف كرده بود، از نقره 51
 . درآورده، درخزينه هاي خانة خداوند گذاشت
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 آنگاه سليمان، مشايخ اسرائيل و جميع رؤساي اسباط و سروران خانه هاي آباي بني اسرائيل را نزد سليمان پادشاه در اورشليم جمع كرد تا تابوت عهد 1
  خداوند را از شهر داود كه صهيون باشد، برآورند

  . رائيل در ماه ايتانيم كه ماه هفتم است در عيد نزد سليمان پادشاه جمع شدند و جميع مردان اس2
  .  و جميع مشايخ اسرائيل آمدند و كاهنان تابوت را برداشتند3
  .  و تابوت خداوند و خيمة اجتماع و همة آالت مقدس را كه در خيمه بود آوردند4
جمع شده بودند، پيش روي تابوت همراه وي ايستادند، و اينقدر گوسفند و گاو را ذبح كردند كه  و سليمان پادشاه و تمامي جماعت اسرائيل كه نزد وي 5

  .به شما و حساب نمي آمد
  . و كاهنان تابوت عهد خداوند را به مكانش در محراب خانه، يعني در قدس االقداس زير بالهاي كروبيان درآوردند6
  .پهن مي كردند و كروبيان تابوت و عصاهايش را از باال مي پوشانيدند زيرا كروبيان بالهاي خود را بر مكان تابوت 7
  . و عصاها اينقدر دراز بود كه سرهاي عصاها از قدسي كه پيش محراب بود، ديده مي شد اما از بيرون ديده نمي شد و تا امروز درآنجا هست8
ذاشت، وقتي كه خداوند با بني اسرائيل در حين بيرون آمدن ايشان از  و در تابوت چيزي نبود سواي آن دو لوح سنگ كه موسي در حوريب در آن گ9

  .زمين مصر عهد بست
  . و واقع شد كه چون كاهنان از قدس بيرون آمدند ابر، خانة خداوند را پر ساخت10
 . ود و كاهنان به سبب ابر نتوانستند به جهت خدمت بايستند، زيرا كه جالل يهوه، خانة خداوند را پر كرده ب11

  .                  خداوند گفته است كه در تاريكي غليظ ساكن مي شوم:  آنگاه سليمان گفت12
 . في الواقع خانه اي براي سكونت تو و مكاني را كه در آن تا به ابد ساكن شوي بنا نموده ام13
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  .اعت اسرائيل بايستادند و پادشاه روي خود را برگردانيده، تمامي جماعت اسرائيل را بركت داد و تمامي جم14
  :يهوه خداي اسرائيل متبارك باد كه به دهان خود به پدر من داود وعده داده، و به دست خود آن را به جا آورده، گفت:  پس گفت15
 من در آن باشد، اما داود را  از روزي كه قوم خود اسرائيل را از مصر برآوردم، شهري از جميع اسباط اسرائيل برنگزيدم تا خانه اي بنا نمايم كه اسم16

  .برگزيدم تا پيشواي قوم من اسرائيل بشود
  .      و در دل پدرم، داود بود كه خانه اي براي اسم يهوه، خداي اسرائيل، بنا نمايد17
  .  اما خداوند به پدرم، داود بود كه خانه اي  براي اسم من بنا نمايي، نيكو كردي كه اين را در دل خود نهادي18
  . او خانه را براي اسم من بنا خواهد كرد  ليكن تو خانه را بنا نخواهي نمود بلكه پسر تو كه از صُلب تو بيرون آيد،19
 پس خداوند كالمي را كه گفته بود ثابت گردانيد و من جاي پدر خود داود برخاسته، و بر وفق آنچه خداوند گفته بود بر كرسي اسرائيل نشسته ام، و 20

  .به اسم يهوه، خداي اسرائيل، بنا كرده امخانه را 
 . و در آن مكاني مقرر كرده ام براي تابوتي كه عهد خداوند در آن است كه آن را با پدران ما حين بيرون آوردن ايشان از مصر بسته بود21
  .آسمان برافرشت و سليمان پيش مذبح خداوند به حضور تمامي جماعت اسرائيل ايستاده، دستهاي خود را به سوي 22
اي يهوه، خداي اسرائيل، خدايي مثل تو نه باال در آسمان و نه در پايين برزمين هست كه با بندگان خود كه به حضور تو به تمامي دل خويش :  و گفت23

  . سلوك مي نمايند، عهد و رحمت را نگاه مي داري
اشته اي زيرا به دهان خود وعده دادي و به دست خود آن را وفا نمودي چنانكه امروز شده  و آن وعده اي كه به بندة خود، پدرم داود داده اي، نگاه د24

  .است
 پس اآلن اي يهوه، خداي اسرائيل، با بندة خود، پدرم داود، آن وعده اي را نگاه دار كه به او داده و گفته اي كسي كه بر كرسي اسرائيل بنشيند براي تو 25

  .شد، به شرطي كه پسرانت طريقهاي خود را نگاه داشته، به حضور من سلوك نمايند چنانكه تو به حضورم رفتار نموديبه حضور من منقطع نخواهد 
 . و اآلن اي خداي اسرائيل تمنّا اينكه كالمي كه به بندة خود، پدرم داود گفته اي، ثابت بشود26
  .ك االفالك تو را گنجايش ندارد تا چه رسد به اين خانه اي كه من بنا كرده ام اما آيا خدا في الحقيقه بر زمين ساكن خواهد شد؟ اينك فلك و فل27
   ليكن اي يهوه،خداي من، به دعا و تضرع بندة خود توجه نما و استغاثه و دعايي را كه بنده ات امروز به حضور امروز به حضور تو مي كند، بشنو،28
شود و بر مكاني كه درباره اش گفتي كه اسم من در آنجا خواهد بود و تا دعايي راكه بنده ات به سوي  تا آنكه شب و روز چشمان تو بر اين خانه باز 29

  .اين مكان بنمايد، اجابت كني
 و تضّرع بنده ات و قوم خود اسرائيل را كه به سوي اين مكان دعا مي نمايند، بشنو و از مكان سكونت خود، يعني از آسمان بشنو و چون شنيدي عفو 30
 . مان

  اگر كسي به همساية خود گناه ورزد و قسم بر او عرضه شود كه بخورد و او آمده پيش مذبح تو در اين خانه قسم خورد،  31
 آنگاه از آسمان بشنو و عمل نموده، به جهت بندگانت حكم نما و شريران را ملزم ساخته، راه ايشان را به سر ايشان برسان و عادالن را عادل شمرده، 32

 .ان را بر حسب عدالت ايشان جزا دهايش
و هنگامي كه قوم اسرائيل به سبب گناه كه به ورزيده باشند به حضور دشمنان خود مغلوب شوند، اگر به سوي تو بازگشت نموده، اسم تو را اعتراف  33

  نمايند و نزد تو در اين خانه دعا تضرع نمايند، 
 .ائيل را بيامرز و ايشان را به زميني كه به پدران ايشان داده اي باز آور آنگاه از آسمان بشنو و گناه قوم خود، اسر34
 هنگامي كه آسمان بسته شود و به سبب گناهي كه به تو ورزيده باشند باران نبارد، اگر به سوي اين مكان دعا كنند و اسم تو را اعتراف نمايند و به 35

   بازگشت كنند،سبب مصيبتي كه به ايشان رسانيده باشي از گناه خويش
 انگاه از آسمان بشنو و گناه بندگانت و قوم خود اسرائيل را بيامرز وايشان را به راه نيكو كه  در آن بايد رفت، تعليم ده و به زمين خود كه آن به قوم 36

 .خويش براي ميراث بخشيده اي، باران بفرست
شد و اگر ملخ يا كرِم باشد و اگر دشمنان ايشان، ايشان را در شهرهاي زمين ايشان  اگر در زمين قحطي باشد و اگر وبا يا باد سموم يا يرقان با37

 محاصره نمايند، هر باليي يا مرضي كه بوده باشد، 

دستهاي  آنگاه هر دعا و هر استغاثه اي كه از هر مرد يا از تمامي قوم تو، اسرائيل، كرده شود كه هر يك از ايشان بالي دل خود را خواهند دانست، و 38
  خود را به سوي اين خانه دراز نمايند، 

 آنگاه از آسمان كه مكان سكونت تو باشد، بشنو و بيامرز و عمل نموده، به هركس كه دل او رامي داني به حسب راههايش جزا بده، زيرا كه تو به 39
  تنهايي عارف قلوب جميع بني آدم هستي،

 .زميني كه به پدران ما داده اي زنده باشند، از تو بترسند تا آنكه ايشان در تمام روزهايي كه به روي 40
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  و نيز غريبي كه از قوم، اسرائيل، نباشد و به خاطر اسم تو از زمين بعيد آمده باشد، 41
   زيرا كه آوازة اسم عظمت و دست قويت و بازوي دراز تو را خواهد شنيد، پس چون بيايد و به سوي اين خانه دعا نمايد،42
 از آسمان كه مكان سكونت توست بشنو و موافق هر چه آن غريب از تو است دعا نمايد به عمل آور تا جميع قومهاي جهان اسم تو را بشناسند و  آنگاه43

 .مثل قوم تو، اسرائيل، از تو بترسند و بدانند كه اسم تو بر اين خانه اي كه بنا كرده ام، نهاده است
ن خود به راهي كه ايشان را فرستاده باشي بيرون روند و ايشان به سوي شهري كه تو برگزيده اي و خانه اي كه به  اگر قوم تو براي مقاتله با دشمنا44

  جهت اسم تو بنا كرده ام، نزد خداوند دعا نمايند،
 . آنگاه دعا و تضرع ايشان را بشنو و حق ايشان را بجا آور45
ست كه گناه نكند و تو بر ايشان غضبناك شده، ايشان را به دست دشمنان تسليم كرده باشي و اسير  و اگر به تو گناه ورزيده باشند، زيرا انساني ني46

  كنندگان ايشان، ايشان را به زمين دشمنان خواه دور خواه نزديك به اسيري ببرند،
زد تو تضرع نموده، گويند كه گناه كرده، و  پس اگر ايشان در زميني كه در آن اسير باشند به خود آمده، بازگشت نمايند و در زمين اسيري خود ن47

  عصيان ورزيده، شريرانه رفتار نموده ايم، 
 و در زمين دشمناني كه ايشان را يه اسيري برده باشند به تمامي دل و به تمامي جان خود به تو بازگشت نمايند، و و به سوي زميني كه به پدران 48

   كه براي اسم تو بنا كرده ام، نزد تو دعا نمايند،ايشان داده اي و شهري كه برگزيده و خانه اي
  . آنگاه از آسمان كه مكان سكونت توست، دعا و تضرع ايشان را بشنو و حق ايشان را بجا آور49
اسير كنندگان ايشان  و قوم خود را كه به گناه ورزيده باشند، عفو نما و تمامي تقصيرهاي ايشان را كه به تو ورزيده باشند بيامرز و ايشان را در دل 50

  .ترحم عطا فرما تا بر ايشان ترحم نمايند
  . زيرا كه ايشان قوم تو و ميراث تو مي باشند كه از مصر از ميان كورة آهن بيرون آوردي51
  .بت نمايي تا چشمان تو به تضرع بنده ات و به تضرع قوم تو اسرائيل گشاده شود و ايشان را در هر چه نزد تو دعا دعا نمايند، اجا52
 زيرا كه تو ايشان را از جميع قومهاي جهان براي ارثيت خويش ممتاز نموده اي چنانكه به واسطة بندة خود موسي وعده دادي هنگامي كه تواي خداوند 53

 ».يِهوه پدران مارا از مصر بيرون آوردي
ارغ شد، از پيش مذبح خداوند از زانو زدن و دراز نمودن دستهاي خود به  و واقع  شد كه چون سليمان از گفتن تمامي اين دعا و تضرع نزد خداوند ف54

  سوي آسمان برخاست،
 : و ايستاده، تمامي جماعت اسرائيل را به آواز بلند بركت داد و گفت55
ه هاي نيكو كه به واسطة بندة خود،  متبارك باد خداوند كه قوم خود، اسرائيل را موافق هر چه وعده كرده بود، آرامي داده است زيرا كه از تمامي وعد56

  .موسي داده بود، يك سخن به زمين نيفتاد
  . يهوه خداي ما با ما باشد چنانكه با پدران ما مي بود و ما را ترك نكند و در ننمايد57
را كه به پدران ما امر فرموده بود، نگاه  و دلهاي ما را به سوي خود مايل بگرداند تا در تمامي طريقهايش سلوك نموده، اوامر و فرايض و احكام او 58

  .داريم
 و كلمات اين دعايي كه نزد خداوند گفته ام، شب و روز نزديك يهوه خداي ما باشد تا حق بندة خود و حق قوم خويش اسرائيل را بر حسب اقتضاي هر 59

  .روز بجا آورد
 .د تا در فرايض او سلوك نموده، اوامر او را مثل امروز نگاه داديد تا تمامي قوم هاي جهان بدانند كه يهوه خداي ما كامل باش60
  . پس پادشاه و تمامي اسرائيل با وي به حضور خداوند قرباني ها گذرانيدند62
  . را تبريك نمودند و سليمان به جهت ذبايح سالمتي كه براي خداوند گذزانيد، بيست هزار گوسفند ذبح نمود و پادشاه و جميع بني اسرائيل، خانة خداوند63
 و در آن روز پادشاه وسط صحن را كه پيش خانة خداوند است، تقديس نمود زيرا چونكه مذبح برنجيني كه به حضور خداوند بود به جهت گنجايش 64

پيه ذبايح سالمتي را در قرباني هاي سوختني و هداياي آردي و پيه قرباني هاي سالمتي كوچك بود، از آن جهت قرباني هاي سوختني و هداياي آردي و 
 .آنجا گذرانيد

 و در آن وقت سليمان و تمامي اسرائيل با وي عيد را نگاه داشتند و آن انجمن بزرگ از مدخَل حمات تا وادي مصر هفت روز و هفت روز يعني چهارده 65
  .روز به حضور يهوه، خداي ما بودند

اي پادشاه بركت خواسته، و با شادماني و خوشدلي به سبب تمامي احساني كه خداوند به بندة خود،  و در روز هشتم، قوم را مرخص فرمود و ايشان بر66
 داود و به قوم خويش اسرائيل نموده بود، به خيمه هاي خود رفتند
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  ه بود، فارغ شد،   و واقع شد كه چون سليمان از بنا نمودن خانة خداوند و خانة پادشاه و از بجا آوردن هر مقصودي كه سليمان خواست1
  . خداوند بار ديگر به سليمان ظاهر شد، چنانكه در جِبعون بر وي ظاهر شده بود2
دعا و تضرع تورا كه به حضور من كردي، اجابت نمودم، و اين خانه اي را كه بنا نمودي تا نام من در آن تا به ابد نهاده شود :  و خداوند وي را گفت3

  .من هميشة اوقات در آن خواهد بودتقديس نمودم، و چشمان دل 
 پس اگر تو با دل كامل و استقامت به طوري كه پدرت داود رفتار نمود به حضور من سلوك نمايي، و هرچه تو را امر فرمايم بجا آوري و احكام و 4

  فرايض مرا نگاه داري،
نكه به پدر تو داود وعده دادم و گفتم كه از تو كسي كه بر كرسي اسرائيل  آنگاه كرسي سلطنت تو را بر اسرائيل تا به ابد برقرار خواهم گردانيد، چنا5 

 .بنشيند، مفقود نخواهد شد
 اما اگر شما و پسران شما از متابعت من رو گردانيده، اوامر و فرايضي راكه به پدران شما دادم نگاه نداريد و رفته، خدايان ديگر را عبادت نموده، آنها را 6

  سجده كنيد،
ه اسرائيل را از روي زميني كه به ايشان دادم منقطع خواهم ساخت، و اين خانه را كه به جهت اسم خود تقديس نمودم از حضور خويش دور خواهم  آنگا7

  .انداخت، و اسرائيل درميان جميع قومها ضرب المثل و مضحكه خواهد شد
خداوند به اين زمين و به اين خانه چرا : ، صفير خواهد زد و خواهند گفت حير شده و اين خانه عبرتي خواهد گرديد به طوري كه هر كه نزد آن بگذرد، مت8

  چنين عمل نموده است؟
از اين جهت كه يهوه، خداي خود را كه پدران ايشان را از زمين مصر بيرون آورده بود، ترك كردند و به خدايان ديگر متمسك شده، آنها  :  و خواهند گفت9

 . لهذا خداوند تمامي اين بال را بر ايشان آورده است. دندرا سجده و عبادت نمو

   و واقع شد بعد از انقضاي بيست سالي كه سليمان اين دو خانه، يعني خانة خداوند و خانة پادشاهي را بنا مي كرد، 10
نت كرده بود، آنگاه سليمان پادشاه بيست  و حيرام، پادشاه صور، سليمان را به چوب سرو آزاد و چوب صنوبر و طال موافق هرچه خواسته بود اعا11

  .شهر در زمين جليل به حيرام داد
  . و حيرام به جهت ديدن شهرهايي كه سليمان به او داده بود، از صور بيرون آمد، اما آنها به نظرش پسند نيامد12
  .كابول ناميدو آنها را تا امروز زمين »  اي برادرم اين شهرهايي كه به من بخشيده اي چيست؟:  و گفت13
 . و حيرام صد و بيست وزنة طال براي پادشاه فرستاد14
 و اين است حساب سخْره اي كه سليمان پادشاه گرفته بود و به جهت بناي خانة خداوند و خانة خود و ملّو و حصارهاي اورشليم و حاصور و مجِدو و 15

  .جازر
 و كنعانيان راكه در شهر ساكن بودند كشته بود، و آن را به  سخير نموده، و آن را به آتش سوزانيده، زيرا كه فرعون، پادشاه مصر برآمده، جازَر را ت16

  .دختر خود كه زن سليمان بود به جهت مهر داده بود
  . و سليمان، جازَر و بيت حورون تحتاني را بنا كرد17
   و بعلَت و تَدمر را در صحراي زمين،18
زني كه سليمان داشت و شهرهاي ارابه ها و شهرهاي سواران را و هر آنچه را كه سليمان ميل داشت كه در اورشليم و لُبنان و  و جميع شهرهاي مخ19 

  ).بنا نمود. (تمامي زمين مملكت خود بنا نمايد
  ني اسرائيل نبودند، و تمامي مردماني كه از اَموريان و حتَّيان و فَرِزَّيان و حويان و يبوسيان باقي مانده، و از ب20
 يعني پسران ايشان كه در زمين باقي ماندند بعد از آناني كه بني اسرائيل نتوانستند ايشان را بالكل هالك سازند، سليمان ايشان را با امروز خراج گذار و 21

  .غالمان ساخت
 .دام و سروران و سرداران و رؤساي ارابه ها و سواران او بودند اما از بني اسرائيل، سليمان احدي را به غالمي نگرفت، بلكه ايشان مردان جنگي و خ22
 . و اينانند ناظران خاصه كه بر كارهاي سليمان بودند، پانصد و پنجاه نقر كه بر اشخاصي كه در كار مشغول مي بودند سركاري داشتند 23
 . درآن زمان ملّو را بنا مي كرد پس دختر فرعون از شهر داود به خانة خود كه برايش بنا كرده بود، برآمده، و24
 و سليمان هر سال سه مرتبه قرباني هاي سوختني و ذبايح سالمتي بر مذبحي كه به جهت خداوند بنا كرده بود مي گذرانيد، پس خانه را به اتمام 25

 .رسانيد
  . ادوم است، كشتيها ساخت و سليمان پادشاه در عصْيون جابر كه به جانب ايلُوت بر كنارة بحر قُلزُم در زمين26
  . بندگان خود را كه مالح بودند و در دريا مهارت داشتند، در كشتيها همراه بندگان سليمان فرستاد  و حيرام،27
 . پس به اُوفير رفتند و چهار صد و بيست وزنة طال از آنجا گرفته، براي سليمان پادشاه آوردند28
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  . دربارة اسم خداوند شنيد، آمد تا او را به مسائل امتحان كند و چون ملكة سبا آوازة سليمان را 1
 پس با موكب بسيار عظيم و با شتراني كه به عطريات و طالي بسيار و سنگهاي گرانبها  بار شده بود، به اورشليم وارد شده، به حضور سليمان آمد و با 2

  .وي از هرچه در دلش بود، گفتگو كرد
  . را برايش بيان نمود و چيزي از پادشاه مخفي نماند كه برايش بيان نمود و چيزي ازپادشاه مخفي نماند كه برايش بيان نكرد و سليمان تمامي مسائلش 3
   و چون ملكه سبا تمامي حكمت سليمان را ديد و خانه اي را كه بنا كرده بود،4
 .ش و زينه اي را كه به آن به خانة خداوند برمي آمد، روح در او ديگر نماند و طعام سفرة او و مجلس بندگانش را و نظام و لباس خادمانش را و ساقيان5
  . آوازه اي كه دربارة كارها و حكمت تو در واليت خود شنيدم، راست بود:  و به پادشاه گفت6
سعادتمندي تو از خبري كه شنيده بودم،  اما تا نيامدم و به چشمان خود نديدم، اخبار را باور نكردم، و اينك نصفش به من اعالم نشده بود؛ حكمت و 7

  .زياده است
  . خوشابحال مردان تو و خوشابحال اين بندگانت كه به حضور تو هميشه مي ايستند و حكمت تو را مي شنوند8
  . متبارك باد يهوه، خداي تو، كه بر تو رغبت داشته، تو را بر كرسي اسرائيل نشانيد9
 . ل را تا به ابد دوست مي دارد، تو را بر پادشاهي نصب نموده است تا دواري و عدالت را بجا آوري از اين سبب كه خداوند، اسرائي10

 و به پادشاه صد و بيست وزنة طال و عطريات از حد زياده و سنگهاي گرانبها داد، و مثل اين عطريات كه ملكة سبا به سليمان پادشاه داد، هرگز به آن 11
  .فراواني ديگر نيامد

 .و كشتيهاي حيرام نيز كه طال از اُوفير آوردند، چوب صندل از حد زياده، و سنگهاي گرانبها از اوفير آوردند 12
 و پادشاه از اين چوب صندل، ستونها به جهت خانة خداوند و خانة پادشاه و عودها و بربطها براي مغَنيان ساخت، و مثل اين چوب صندل تا امروز 13

 . استنيامده و ديده نشده 

پس او با بندگانش به .  و سليمان پادشاه به ملكه سبا، تمامي ارادة او را كه خواسته بود داد، سواي آنچه سليمان از كَرم ملوكانة خويش به وي بخشيد14
 .واليت خود توجه نموده، رفت

   ششصد و شصت و شش وزنة طال بود،     و وزن طاليي كه در يك سال نزد سليمان رسيد،15
  .  سواي آنچه از تاجران و تجارت بازرگانان و جميع پادشاهان عرب و حاكمان مملكت مي رسيد16
 و سليمان پادشاه دويست سپر طالي چكّشي ساخت كه براي هر سپر ششصد مثقال طال به كار برده شد، و سيصد سپر كوچك طالي چكشي ساخت 17

  كه براي هر سپر سه منّاي طال به كار برده شد؛
  .  و پادشاه تخت بزرگي از عاج ساخت و آن را به زر خالص پوشانيد18
  . و تخت را شش پله بود و سر تخت از عقبش مدور بود، و به اين طرف و آن طرف كرسي اش دسته ها بود و دو شير به پهلوي دستها ايستاده بودند19
  .دند كه در هيچ مملكت مثل اين ساخته نشده بود و آنجا دوازده شير از اين طرف و آن طرف برآن شش پله ايستاده بو20
 و تمامي ظروف نوشيدني سليمان پادشاه از طال و تمامي ظروف خانة جنگل لبنان از زر خالص بود و هيچ يكي از آنها از نقره نبود زيرا كه آن در ايام 21

  . سليمان هيچ به حساب نمي آمد
ام به روي دريا داشت و كشتيهاي ترشيشي هر سه سال يك مرتبه مي آمدند و طال و نقره و عاج و  زيرا پادشاه كشيهاي ترشيشي با كشتيهاي حير22

 .ميمونها و طاووسها مي آوردند
  . پس سليمان پادشاه در دولت وحكمت  از جميع پادشاهان جهان بزرگتر شد23
  .لش نهاده بود، بشنوند و تمامي اهل جهان، حضور سليمان را مي طلبيدند تا حكمتي را كه خداوند در د24
 . و هر يكي از ايشان هدية خود را از آالت نقره و آالت طال و رخوب و اسلحه و عطّريات و اسبان و قاطرها، سال به سال مي آوردند25
ا و نزد پادشاه در اورشليم  و سليمان ارابه ها و سواران جمع كرده، هزار و چهارصد ارابه و دوازده هزار سوار داشت و آنها را در شهرهاي ارابه ه26

  .گذاشت
  . و پادشاه نقره را در اورشليم مثل سنگها و چوب سرو آزاد را مثل چوب افراغ كه در صحراست، فراوان ساخت27
  .   و اسبهاي سليمان از مصر آورده مي شد، و تاجران پادشاه دسته هاي آنها را مي خريدند هر دسته را به قيمت معين28
را به قيمت ششصد مثقال نقره از مصر بيرون آوردند، و مي رسانيدند و يك اسب را به قيمت صد و پنجاه، و همچنين براي جميع پادشاهان  و يك ارابه 29

 .حبيان و پادشاهان اَرام به توسط آنها بيرون مي آوردند
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  .ان و ادوميان و صيدونيان وحتَّيان دوست مي داشتو سليمان پادشاه سواي دختر فرعون، زنان غريب بسياري را از موآبيان و عموني 1
 از امتهايي كه خداوند درباره ايشان بني   اسرائيل را فرموده بودكه شما به ايشان درنياييد و ايشان به شما درنيايند، مبادا دل شما را به پيروي خدايان 2

  .و سليمان با اينها به محبتت ملْصَق شد. خود مايل گردانند
  . را هفتصد زن بانو و سيصد بتعه بود و زنانش دل او را برگردانيدند و او3
  . و در وقت پيري سليمان واقع شد كه زنانش دل او را به پيروي خدايان غريب مايل ساختند، و دل او مثل دل پدرش داود با يهوه، خدايش كامل نبود4
5 ت، خداي صيدونيان، در عقب مورشْبان رفتپس سليمان در عقب عسِ عمونيلْكُوم رِج.  
  . و سليمان درنظر خداوند شرارت ورزيده، مثل پدر خود داود، خداوندرا پيروي كامل ننمود6
  . آنگاه سليمان در كوهي كه روبروي اورشليم مكاني بلند به جهت كَموش كه رِجس موآبيان است، و به جهت مولَك، رِجس بني عمون بنا كرد7
 .  همة زنان غريب خود كه براي خدايان خويش بخور مي سوزانيدن و قرباني ها مي گذارنيدند، عمل نمود همچنين به جهت8

   پس خشم خداوند بر سليمان افروخته شد از آن جهت كه دلش از يهوه، خداي اسرائيل منحرف گشت كه دو مرتبه بر او ظاهر شده،9
  .اما آنچه خداوند به او امر فرموده بود به جا نياورد. دايان غير ننمايد او را در همين باب امر فرموده بود كه پيروي خ10
چونكه اين عمل را نمودي و عهد و فرايض مرا كه به تو امر فرمودم نگاه نداشتي، البته سلطنت را از تو پاره كرده، آن را به «:  پس خداوند به سليمان گفت11

  .بنده ات خواهم داد
  .را به خاطر پدرت، داود نخواهم كرد، اما از دست پسرت آن را پاره خواهم كرد ليكن در ايام تو اين 12
 .  ولي تمامي مملكت را پاره نخواهم  كرد بلكه يك سبط را به خاطر بنده ام داود و به خاطر اورشليم كه برگزيده ام به پسر تو خواهم داد13

  .دومي را كه از ذّريت پادشاهان اَدوم بود و خداوند دشمني براي سليمان برانگيزانيد، يعني هدد ا14َ
  . زيرا هنگامي كه داود در اَدوم بود و يوآب كه سردار لشكر بود، براي دفن كردن كشتگان رفته بود و تمامي ذكوران اَدوم را كشته بود15
  .د زيرا يوآب و تمامي اسرائيل شش ماه در آنجا ماندند تا تمامي ذكوران اَدوم را منقطع ساختن16
  . آنگاه هدد با بعضي اَدوميان كه از بندگان پدرش بودند، فرار كردند تا به مصر بروند، و هدد طفلي كوچك بود17
 پس، از مديان روانه شده، به فاران آمدند،  و چند نفر از فاران با خود برداشته، به مصر نزد فرعون، پادشاه مصر آمدند،و او وي را خانه اي داد و 18

  .ي برايش تعيين نمود و زميني به او به ارزاني داشتمعيشت
  . و هدد درنظر فرعون التفات بسيار يافت و خواهر زن خود، يعني خواهر تَحفَنيس ملكَه را به زني به وي داد19
 و جنُوبت در خانة فرعون درميان پسران فرعون    و خواهر تَحفَنيس  پسري جنُوبت نام براي وي زاييد و تَحفَنيس او را در خانه فرعون از شير باز داشت20

  .مي بود
مرا رخصت بده تا به واليت خود :  و چون هدد در مصر شنيد كه داود با پدران خويش خوابيده، و يوآب، سردار لشكر مرده است، هدد به فرعون گفت21

  .بروم
 . هيچ، ليكن مرا البتّه مرخص نما: مي خواهي به واليت خود بروي؟ گفتاما تو را نزد من چه چيز كم است كه اينك :  فرعون وي راگفت22

  . و خدا دشمني ديگر براي وي برانگيزانيد، يعني رزُون بن اَليداع  را كه از نزد آقاي خويش، هددعزَر، پادشاه صُوبه فرار كرده بود23
پس به دمشق رفتند و در آنجا ساكن شده، در دمشق . ود بعضي ايشان را كشت و مردان چندي نزد خود جمع  كرده، سردار فوجي شد هنگامي كه دا24

  .حكمراني نمودند
 . و او در تمامي روزهاي سليمان، دشمن اسرائيل مي بود، عالوه بر ضرري كه هدد مي رسانيد و از اسرائيل  نفرت داشته، بر اَرام سلطنت مي نمود25
26عام بن نَباط افرايمي از صَرربه و بيوه زني بود، دست خود را نيز به ضد پادشاه بلند كرد و يعوي به صَره كه بندة سليمان و مادرش مسمد.  
  . و سبب آنكه دست خود را به ضد پادشاه بلند كرد، اين بود كه سليمان ملّو را بنا مي كرد، و رخنة شهر پدر خود داود را تعمير مي نمود27
  .پس چون سليمان آن جوان را ديدكه در كار مردي زرنگي  بود او را بر تمامي امور خاندان يوسف بگماشت.  و يزُبعام مرد شجاع جنگي بود28
و ايشان هر دو  و در آن زمان واقع شد كه يربعام از اورشليم بيرون مي آمد و اَخياي سيلوني نبي در راه به او برخورد، و جامة تازه اي دربر داشت 29

  .در صحرا تنها بودند
  . تازه اي كه دربر داشت گرفته، آن را به دوازده قسمت پاره كرد  پس اَخيا جامه30
 ده قسمت براي خود بگير زيرا كه يهوه، خداي اسرائيل چنين مي گويد، اينك من مملكت را از دست سليمان پاره مي كنم و ده سبط به:  و به يربعام گفت31

  .تو مي دهم
  .  و به خاطر بندةمن، داود و به خاطر اورشليم، شهري كه ار تمامي اسباط بني اسرائيل برگزيده ام، يك سبط از آن او خواهد بود32
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طريقهاي من  چونكه ايشان مرا ترك كردند و عشْتُورت، خداي صيدونيان، و كَموش، خداي مو آب، و ملكوم، خداي بني عمون را سجده كردند، و در 33
  .سلوك ننمودند و آنچه درنظر من راست است، بجا نياوردند و فرايض و احكام مرا مثل پدرش، داود نگاه  نداشتند

  ليكن تمام  مملكت را از دست او نخواهم گرفت بلكه به خاطر بندة خود داود كه او را برگزيدم، از آنرو كه اوامر و فرايض مرا نگاه داشته بود، او را در34
  .تمامي ايام روزهايش سرور خواهم ساخت

  . اما سلطنت را از دست پسرش گرفته، آنرا يعني ده سبط تو خواهم داد35
 و يك سبط به پسرش  خواهم بخشيد تا بندة من، داود در اورشليم، شهري كه براي خود برگزيده ام تا اسم خود را در آن بگذارم، نوري در حضور من 36

  .هميشه داشته باشد
  . و تو را خواهم گرفت تا موافق هرچه دلت آرزو دارد، سلطنت نمايي و بر اسرائيل پادشاه شوي37
 و واقع  خواهد شد كه اگر هرچه  تو را امر فرمايم، بشنوي و به طريق هايم سلوك نموده، آنچه در نظرم راست است بجا آوري و فرايض و اوامر مرا 38

ها را نگاه داشت، آنگاه با توخواهم بود و خانه اي مستحكم  براي تو بنا خواهم  نمود، چنانكه براي داود بنا كردم و نگاه داري چنانكه بنده من، داود آن
  .اسرائيل را به تو خواهم بخشيد

  . و ذريت داود را به سبب اين امر ذليل خواهم ساخت اما نه تا به ابد39
 .رخاسته، به مصر نزد شيشَق، پادشاه مصر فرار كرد و تا وفات سليمان در مصر ماند پس سليمان قصد كشتن يربعام داشت و يربعام ب40
  . و بقية امور سليمان و هر چه كرد و حكمت او، آيا در كتاب وقايعِ سليمان مكتوب نيست41
  . و ايآمي كه سليمان در اورشليم بر تمامي اسرائيل سلطنت كرد، چهل سال بود42
 .خود خوابيد و در شهر پدر خود داود دفن شد و پسرش رحبعام در جاي او سلطنت نمود پس سليمان با پدران 43
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  . و رحبعام به شكيم رفت زيرا كه تمامي اسرائيل به شكيم آمدند تا او را پادشاه بسازند1
    به آنجا فرار كرده، يربعام در مصر ساكن مي بود، و واقع شد كه چون يربعام بن نباط شنيد و او هنوز در مصر بود كه از حضور سليمان پادشاه2
 : و ايشان فرستاده، او را خواندند، آنگاه يربعام و تمامي جماعت اسرائيل آمدند و به رحبعام عرض كرده، گفتند3
 .و را خدمت خواهيم نمودپدر تو يوغ ما را سخت ساخت، اما تو اآلن بندگي سخت و يوغ سنگيني را كه پدرت بر ما نهاد سبك ساز، و ت 4
 .پس قوم رفتند. تا سه روز ديگر برويد و بعد از آن نزد من برگرديد:  به ايشان گفت5
كه شما چه صالح مي بينيد تا به اين قوم :  و رحبعام پادشاه با مشايخي كه درحين حيات پدرش، سليمان به حضورش مي ايستادند مشورت كرده، گفت6

 جواب دهم؟

اگر امروز اين قوم را بنده شوي و ايشان را خدمت نموده، جواب دهي و سخنان نيكو به ايشان گويي، همانا هميشة :  را عرض كرده، گفتند ايشان او7
 .اوقات بندة تو خواهند بود

 .، مشورت كرد اما مشورت مشايخ را كه به او دادند ترك كرد، و با جواناني كه با او تربيت يافته بودند و به حضورش مي ايستادند8
 .شما چه صالح مي بينيد كه به اين قوم جواب دهيم؟ كه به من عرض كرده، گفته اند يوغي را كه پدرت بر ما نهاده است، سبك ساز«:  و به ايشان گفت9
پدرت يوغ ما را سنگين ساخته است و تو  و جواناني كه با او تربيت يافته بودند او را خطاب كرده، گفتند كه به اين قوم كه به تو عرض كرده، گفته اند كه 10

 .انگشت كوچك من از كمر پدرم كلفت تر است: آن را براي ما سبك ساز، به ايشان چنين بگو
 .پدرم شما را به عقربها تنبيه خواهم نمود.  و حال پدرم يوغ سنگين بر شما نهاده است، اما من يوغ شما را زياده خواهم گردايد11
12عام باز آمدند، به نحوي كه پادشاه فرموده و گفته بود كه در روز سوم نزد من باز آييد و در روز سوم، يبحعام و تمامي قوم به نزد ربر . 

 . و پادشاه، قوم را به سختي جواب داد، و مشورت مشايخ را كه به وي داده بودند، ترك كرد13
پدرم شما را به تازيانه . وغ شما را سنگين ساخت، اما من يوغ شما را زياده خواهم گردانيدپدرم ي:  و موافق مشورت جوانان ايشان را خطاب كرده، گفت14

 .ها تنبيه مي نمود اما من شما را به عقربها تنبيه خواهم كرد
ي به يربعام بن نباط گفته بود،  و پادشاه، قوم را اجابت نكرد زيراكه اين امر از جانب خداوند شده بود تا كالمي را كه خداوند به واسطة اَخياي شيلون15

 . ثابت گرداند

ما را در داود چه حصّه است؟ و در پسر يسا چه :  و چون تمامي اسرائيل ديدند كه پادشاه، ايشان را اجابت نكرد آنگاه قوم، پادشاه را جواب داده، گفتند16
 .پس اسرائيل به خيمه هاي خويش رفتند !ود متوجه باشو اينك اي داود به خانة خ! نصيب؟ اي اسرائيل به خيمه هاي خود برويد

 . اما رحبعام بر بني اسرائيل كه در شهرهاي يهودا ساكن بودند، سلطنت مي نمود17
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جيل نموده، بر ارابة  و رحبعام پادشاه، اَدورام را كه سردار باج گيران بود، فرستاد و تمامي اسرائيل، او را سنگسار كردند كه مرد و رحبعام پادشاه تع18
 .خود سوار شد و به اروشليم فرار كرد

 . پس اسرائيل تا به امروز بر خاندان داود عاصي شدند19
 و چون تمامي اسرائيل شنيدند كه يربعام مراجعت كرده است، ايشان فرستاده، او را نزد جماعت طلبيدند و او را بر تمام اسرائيل پادشاه ساختند، و غير 20

 .ط يهودا فقط، كسي خاندان داود را پيروي نكرداز سب
 يعني صد و هشتاد هزار نفر برگزيدة جنگ آزموده را جمع كرد تا با خاندان   و چون رحبعام به اورشليم رسيد، تمامي خاندان يهودا و سبط بنيامين،21

 .اسرائيل مقاتله نموده، سطلنت را به رحبعام بن سليمان برگرداند
 : گفت م خدا بر شَمعيا، مرد خدا نازل شده، اما كال22
 :       قوم خطاب كرده، بگو  به رحبعام بن سليمان، پادشاه يهودا و به تمامي خاندان يهودا و بنيامين و به بقية23

و . كه اين امر از جانب من شده استمرويد و با برادران خود بني اسرائيل جنگ منماييد، هر كس به خانة خود برگردد زيرا :  خداوند چنين مي گويد24
 .ايشان كالم خداوند را شنيدند و برگشته، موافق فرمان خداوند رفتار نمودند

 . و يربعام شكيم را در كوهستان افرايم بنا كرده، در آن ساكن شد و از آنجا بيرون رفته، فَنُوئيل را بنا نمود25
 طنت به خاندان داود خواهد برگشت،حال سل« و يربعام در دل خود فكر كرد كه 26

 همانا دل اين قوم به آقاي خويش، رحبعام، پادشاه يهودا خواهد برگشت و   اگر اين قوم به جهت گذرانيدن قرباني ها به خانة خداوند به اورشليم بروند،27
 . پادشاه يهودا خواهند برگشت مرا به قتل رسانيده، نزد رحبعام،

براي شما رفتن تا به اورشليم زحمت است؛ هان اي اسرائيل خدايان تو كه تو را از : ت نموده، دو گوسالة طال ساخت و به ايشان گفت پس پادشاه مشور28
 !زمين مصر برآوردند

 . و يكي را در بيت ئيل گذاشت و ديگري را در دان قرار داد29
 . و اين امر باعث گناه شد و قوم پيش آن يك تا دان مي رفتند30
 . و خانه ها در مكانهاي بلند ساخت و از تمامي قوم كه از بني الوي نبودند، كاهنان تعيين نمود31
 و يربعام عيدي در ماه هشتم در روز پانزدهم ماه مثل عيدي كه در يهودا است برپا كرد و نزد آن مذبح مي رفت و در بيت ئيل به همان طور عمل 32

 .و كاهنان مكانهاي بلند را كه ساخته بود، در بيت ئيل قرار داد.  قرباني مي گذرانيد  بود،نموده، براي گوساله هايي كه ساخته
 و در روز پانزدهم ماه هشتم، يعني در ماهي كه از دل خود ابداع نموده بود، نزد مذبح كه در بيت ئيل ساخته بود مي رفت، و براي بني اسرائيل عيد برپا 33

 .ر مي سوزانيدنموده، نزد مذبح برآمده، بخو
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 .     و اينك مرد خدايي به فرمان خداوند از يهودا به بيت ئيل آمد و بربعام به جهت سوزانيدن بخور نزد مذبح ايستاده بود1

ندان داود زاييده مي اينك پسري كه يوشيا نام دارد به جهت خا: خداوند چنين مي گويد! اي مذبح! اي مذبح:  پس به فرمان خداوند مذبح را ندا كرده، گفت2
 .شود و كاهنان مكانهاي بلند را كه بر تو بخور مي سوزانند، بر تو ذبح خواهد نمود و استخوانهاي مردم را بر تو خواهند سوزانيد

آن است، ريخته اين است عالمتي كه خداوند فرموده است؛ اينك اين مذبح چاك خواهد شد و خاكستري كه بر :  و در آن روز عالمتي نشان داده، گفت3
 .خواهد گشت

:  سخن مرد خدا را كه مذبح را كه در بيت ئيل بود، ندا كرده بود، شنيد، يربعام دست خود را از جانب مذبح دراز كرده، گفت  و واقع شد كه چون پادشاه،4
 . باز بكشدو دستش كه به سوي او دراز كرده بود، خشك شد به طوري كه نتوانست آن را نزد خود. او را بگيريد

 .  و مذبح چاك شد و خاكستر از روي مذبح ريخته گشت برحسب عالمتي كه آن مرد خدا به فرمان خداوند نشان داده بود5

خدا پس مرد . تمنّا اينكه نزد يهوه، خداي خود تضرع نمايي و براي من دعا كني تا دست من به من باز داده شود:  و پادشاه، مرد خدا را خطاب كرده، گفت6
 .نزد خداوند تضرع نمود، ودست پادشاه به او باز داده شده، مثل اول گرديد

 .همراه من به خانه بيا و استراحت نما و تو را اجرت خواهم داد:  و پادشاه به آن مرد خدا گفت7
 .ن مي خورم و نه آب مي نوشماگر نصف خانة خود را به من بدهي همراه تو نمي آيم، و در اينجا نه نا:  اما مرد خدا به پادشاه گفت8
 . زيرا خداوند مرا به كالم خود چنين امر فرموده و گفته است نان مخور و آب منوش و به راهي كه آمده اي برمگرد9
 . پس به راه ديگر برفت و از راهي كه به بيت ئيل آمده بود، مراجعت ننمود10
 مخبر ساختند، و نيز  آمده، او را از هر كاري كه آن مرد خدا آن روز در بيت ئيل كرده بود، و نبي سالخورده اي در بيت ئيل ساكن مي بود و پسرانش 11

 .سخناني را كه به پادشاه گفته بود، براي پدر خود بيان كردند
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 . راه رفتبه كدام راه رفته است؟ و پسرانش ديده بودند كه آن مرد خدا كه از يهودا آمده بود به كدام:  و پدر ايشان به ايشان گفت12
 . و االغ را برايش آراستند و بر آن سوار شد. االغ را براي من بياراييد:  پس به پسران خود گفت13

 .من هستم: آيا تو آن مرد خدا هستي كه از يهودا آمده اي؟ گفت: پس او را گفت.  و از عقب مرد خدا رفته، او را زير درخت بلوط نشسته يافت14
 .ه خانه بيا و غذا بخورهمراه من ب:  وي را گفت15
 .  او در جواب گفت كه همراه تو نمي توانم برگردم و با تو داخل شوم، و در اينجا با تو نه نان مي خورم و نه آب مي نوشم16

 . زيراكه به فرمان خداوند به من گفته شده است كه در آنجا نان مخور و آب منوش و از راهي كه  آمده اي مراجعت منما17
من نيز مثل تو نبي هستم و فرشته اي به فرمان خداوند با من متكلم شده، گفت او را با خود به خانه ات برگردان تا نان بخورد و آب :  را گفت او وي18

 .اما وي را دروغ گفت. بنوشد
 . پس همراه وي در خانه اش برگشته، غذا خورد و آب نوشيد19
 م خداوند به آن نبي كه او را برگردانيده بود آمد،  و هنگامي كه ايشان بر سفره نشسته بودند، كال20

چونكه از فرمان خداوند تمرد نموده، حكمي را كه يهوه، خدايت به تو امر : خداوند چنين مي گويد:  ندا كرده، گفت  و به آن مرد خدا كه از يهودا آمده بود،21
 فرموده بود نگاه نداشتي، 

 .ه شده بود غذا مخور و آب منوش، غذا خوردي و آب نوشيدي، لهذا جسد تو به قبر پدرانت داخل نخواهد شد و برگشته، در جايي كه به تو گفت22
 . پس بعد از اينكه او غذا خورد و آب نوشيد االغ را برايش بياراست، يعني به جهت نبي كه برگردانيده بود23
 .نداخته شد، و االغ به پهلويش ايستاده، و شير نيز نزد الش ايستاده بود و چون رفت، شيري او را در راه يافته، كُشت و جسد او در راه ا24
   و اينك بعضي راه گذران جسد را در راه انداخته شده، و شير را نزد جسد استاده ديدند؛ پس آمدند و در  شهري كه آن نبي پير در آن ساكن مي بود،25

 .خبر دادند
اين آن مرد خداست كه از حكم خداوند تمرد نمود؛ لهذا خداوند او را به شير داده كه او را دريده :  گفت بود شنيد، و چون نبي كه او را از راه برگردانيده 26

 .و كشته است موافق كالمي كه خداوند به او گفته بود
 .و ايشان آن را آراستند. االغ را براي من بياراييد:  پس پسران خود را خطاب كرده، گفت27
 . جسد او را در راه انداخته،  و االغ و شير را نزد جسد ايستاده يافت؛ و شير جسد را خورده و االغ را ندريده بود ه، و او روانه شد28
 . و آن نبي جسد مرد خدا را برداشت و بر االغ گذارده، آن را باز آورد و آن نبي پير به شهر آمد تا ماتم گيرد و او را دفن نمايد29
 !واي اي برادر من: ر خويش گذارد و براي او ماتم گرفته، گفتند و جسد او در را در قب30
چون من بميرم مرا در قبري كه مرد خدا در آن مدفون است، دفن كنيد، و استخوانهايم را :  و بعد از آنكه او را دفن كرد به پسران خود خطاب كرده، گفت31

 .به پهلوي استخوانهاي وي بگذاريد
ة مذبحي كه در بيت ئيل است و دربارة همة خانه هاي مكانهاي بلند كه در شهرهاي سامره مي باشد، به فرمان خداوند گفته بود،  زيرا كالمي را كه دربار32

 .البته واقع خواهد شد
 مي خواست، او را  و بعد از اين امر، يربعام از طريق ردي خود بازگشت نمود، بلكه كاهنان براي مكانهاي بلند از جميع قوم تعيين نمود، و هركه33

 .تخصيص مي كرد تا از كاهنان مكانهاي بلند بشود
 . و اين كار باعث گناه خاندان يربعام گرديد تا آن را از روي زمين منقطع و هالك ساخت34

 
14 

 . در آن زمان ابيا پسر يربعام بيمار شد1
اينك اَخياي نبي كه دربارة من . نما تا نشناسند كه تو زن يربعام هستي، و به شيلوه برو و يربعام به زن خود گفت كه اآلن برخيز و صورت خود را تبديل 2

 .گفت كه بر اين قوم پادشاه خواهم شد در آنجاست
 . و در دست خود ده قرص نان و كليچه ها و كوزة عسل گرفته، نزد وي برو و او تو را از آنچه بر طفل واقع مي شود، خبر خواهد داد3
 . به خانة اَخيا رسيد و اَخيا نمي توانست ببيند زيرا كه چشمانش از پيري تار شده بود  زن يربعام چنين كرده، برخاست و به شيلوه رفته، پس4
و و چون داخل مي شود پس به او چنين و چنان بگ. اينك زن يربعام مي آيد تا دربارة پسرش كه بيمار است، چيزي از تو بپرسد:  و خداوند به اَخيا گفت5

 . به هيأت، متنكّره خواهد بود

چرا هيأت خود را متنكّر ساخته اي؟ زيرا كه من با . اي زن يربعام داخل شو«:  و هنگامي كه اَخيا صداي پايهاي او را كه به درداخل مي شد شنيد، گفت6
 .خبر سخت نزد تو فرستاده شده ام

 چونكه تو را از ميان قوم ممتاز نمودم، و تو را بر قوم خود، اسرائيل رئيس ساختم، : ، خداي اسرائيل چنين مي گويديهوه:  برو و به يربعام بگو7
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 و سلطنت را از خاندان داود دريده، آن را به تو دادم، و تو مثل بندة من، داود نبودي كه اوامر مرا نگاه داشته، با تمامي دل خود مرا پيروي مي نمود، و 8
 .درنظر من راست است، معمول مي داشت و بسآنچه 

 اما تو از همة كساني كه قبل از تو بودند زياده شرارت ورزيدي و رفته، خدايان غير و بتهاي ريخته شده به جهت خود ساختي و غضب مرا به هيجان 9
 . آوردي و مرا پشت سر خود انداختي

 گردانم و از يربعام هر مرد را و هر محبوس و آزاد را كه در اسرائيل باشد، منقطع مي سازم، و تمامي  بنابراين اينك من بر خاندان يربعام بال عارض مي10
 . خاندان يربعام را دور مي اندازم چنانكه سرگين را بالكل دور مي اندازند

 .د زيرا خداوند اين را گفته است مرغان هوا بخورن  هركه از يربعام در شهر بميرد، سگان بخورند، و هركه در صحرا بميرد،11
 .  پس تو برخاسته به خانة خود برو و به مجرد رسيدن پايهايت به شهر، پسر خواهد مرد12

سبت  و تمامي اسرائيل براي او نوحه نموده، او را دفن خواهند كرد زيرا كه او تنها از نسل يربعام به قبر داخل خواهد شد، به علت اينكه با او چيز نيكو ن13
 .به يهوه، خداي اسرائيل در خاندان يربعام يافت شده است

 . و خداوند امروز پادشاهي بر اسرائيل خواهد برانگيخت كه خاندان يربعام را منقطع خواهد ساخت و چه بگويم اآلن نيز واقع شده است14
ة اسرائيل را از اين زمين نيكو كه به پدران ايشان داده بود، خواهند كند و  و خداوند اسرائيل را خواهد زد مثل ني اي كه در آب متحرك شود، و ريش15

 .ايشان را به آن طرف نهر پراكنده خواهد ساخت، زيراكه اشيريم خود را ساخته، خشم خداوند را به هيجان آوردند
 . ه ساخته است، تسليم خواهد نمود و اسرائيل را به سبب گناهناني كه يربعام ورزيده، و اسرائيل را به آنها مرتكب گنا16

 . پس زن يربعام برخاسته، و روانه شده، به ترصَه آمد و به مجرد رسيدنش به آستانة خانه، پسر مرد17
 . و تمامي اسرائيل او را دفن كردند و برايش ماتم گرفتند، موافق كالم خداوند كه به واسطة بندة خود، اَخياي نبي گفته بود18
 .ية وقايع يربعام كه چگونه جنگ كرد و چگونه سلطنت نمود، اينك در كتابِ تواريخِ ايامِ پادشاهان اسرائيل مكتوب است و بق19
 .پس با پدران خود خوابيد و پسرش ناداب به جايش پادشاه شد.  و ايامي كه يربعام سلطنت نمود، بيست و دو سال بود20
و رجبعام چون پادشاه شد چهل و يك ساله و در اورشليم، شهري كه خداوند از تمام اسباط اسرائيل . دا سلطنت مي كرد و رحبعام بن سليمان در يهو21

 .و اسم مادرش نَعنَة عمونَيه بود. برگزيد تا اسم خود را در آن بگذرد، هفده سال پادشاهي كرد
 .كردند، بيشتر از هر آنچه پدران ايشان كرده بودند، غيرت او را به هيجان آوردند و يهودا در نظر خداوند شرارت ورزيدند، و به گناهاني كه 22
 . و ايشان نيز مكانهاي بلند و ستونها و اشيريم بر هر تل بلند و زير هر درخت سبز بنا نمودند23
 . نموده بود، عمل مي نمودند و الواط نيز در زمين  بودند و موافق رجاسات امت هايي كه خداوند از حضور بني اسرائيل اخراج24
 . و در سال پنجم رحبعام پادشاه واقع شد كه شيشق پادشاه مصر به اورشليم برآمد25
 . و خزانه هاي خانة خداوند و خزانه هاي خانة پادشاه را گرفت و همه چيز را برداشت و جميع سپرهاي طاليي كه سليمان ساخته بود، برد26
 .عوض آنها سپرهاي برنجين ساخت و آنها را به دست سرداران شاطراني كه درِ خانة پادشاه را نگاهباني مي كردند، سپرد و رحبعام پادشاه به 27
 . و هر وقتي كه پادشاه به خانة خداوند داخل مي شد، شاطران آنها را برمي داشتند و آنها را به حجرة شاطران باز مي آوردند28
 چه كرد، آيا در كتاب تواريخ ايام پادشاهان يهودا مكتوب نيست؟ و بقية وقايع رحبعام و هر 29

 . و در ميان رحبعام و يربعام درتمامي روزهاي ايشان جنگ مي بود30
 .ادشاهي نمود و رحبعام با پدران خويش خوابيد و در شهر داود با پدران خود دفن شد، واسم مادرش نَعمة عمونيه بود و پسرش اَبيام در جايش پ31

 
15 

 .و در سال هجدهم پادشاهي يربعام بن نباط، اَبيام بريهودا پادشاه شد 1
 . سه سال در اورشليم سلطنت نمود و اسم مادرش معكَه دختر اَبشالوم بود2
 . داود كامل نبود و در تمامي گناهاني كه پدرش قبل از او كرده بود، سلوك مي نمود، و دلش با يهوه،خدايش مثل دل پدرش3
 . اما يهوه، خدايش به خاطر داود وي را نوري در اورشليم داد تا پسرش را بعد از او برقرار گرداند، و اورشليم را استوار نمايد4
 .گر در امر اُورياي حتّي چونكه داود آنچه درنظر خداوند راست بود، بجا مي آورد و ازهر چه اورا امر فرموده، تمام روزهاي عمرش تجاوز ننموده بود، م5
 . و درميان رحبعام و يربعام تمام روزهاي عمرش جنگ بود6
 . و بقية وقايع اَبيام و هر چه كرد، آيا در كتاب تواريخ ايام پادشاهان يهودا مكتوب نيست؟ و درميان اَبيام و يربعام جنگ بود7
 .   داود دفن كردند و پسرش آسا در جايش سلطنت نمود و  اَبيام با پدران خويش خوابيد و او را در شهر8
 . و در سال بيستم يربعام پادشاه اسرائيل، آسا بر يهودا پادشاه شد9
 . و در اورشليم چهل و يك سال پادشاهي كرد و اسم مادرش معكَه دختر اَبشالوم بود10
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 . و آسا آنچه درنظر خداوند راست بود، مثل پدرش، داود عمل نمود11
 .  و الواط را از واليت بيرون كرد و بت هايي را كه پدرانش ساخته بودند، دور نمود12

 و مادر خود، معكَه را نيز از ملكه بودن معزول كرد، زيرا كه او تمثالي به جهت اشيره ساخته بود و آسا تمثال او را قطع نموده، آن را در وادي قدرون 13
 .سوزانيد

 .ند برداشته نشد، ليكن دل آسا در تمام ايامش با خداوند كامل مي بود اما مكان هاي بل14
 .  و چيزهايي را كه پدرش وقف كرده و آنچه خودش وقف نموده بود، از نقره و طال و ظروف، در خانة خداوند درآورد15

 . و درميان آسا و بعشا، پادشاه اسرائيل، تمام روزهاي ايشان جنگ مي بود16
 .پادشاه اسرائيل بر يهودا برآمده، رامه را بنا كرد تا نگذارد كه كسي نزد آسا، پادشاه يهودا رفت و آمد نمايد و بعشا 17
 آنگاه آسا تمام نقره و طال را كه در خزانه هاي خانة خداوند و خزانه هاي خانة پادشاه باقي مانده بود گرفته، آن را به دست بندگان خود سپرد و آسا 18

 :ان را نزد بنْهدد بن طَبرِمون بن حزْيون، پادشاه ارام كه در دمشق ساكن بود فرستاده، گفتپادشاه ايش
در ميان من و تو و درميان پدر من و پدر تو عهد بوده است؛ اينك هديه اي از نقره و طال نزد تو فرستادم؛ پس بيا و عهد خود را با بعشا، پادشاه  19

 .زد من بروداسرائيل بشكن تا او از ن
 و بنْهد، آسا پادشاه را اجابت نموده، سرداران افواج خود را بر شهرهاي اسرائيل فرستاد و عيون و دان و آبلْ بيت معكَه و تمامي كنَّروت را با تمامي 20

 .زمين نفتالي مغلوب ساخت
 .امت نمود و چون بعشا اين را شنيد بنا نمودن رامه را ترك كرده، درترصَه اق21
 و آسا پادشاه در تمام يهودا ندا در داد كه احدي از آن مستثني نبود تا ايشان سنگهاي رامه و چوب آن را كه بعشا بنا مي كرد برداشتند، و آسا پادشاه 22

 .   جبع بنيامين و مصْفَه را با آنها بنا نمود

ايي كه بنا نمود، آيا در كتاب تواريخ ايام پادشاهان يهودا مذكور نيست؟ اما در زمان پيري اش  و بقية تمامي وقايع آسا و تهور او و هرچه كرد و شهره23
 .درد پا داشت

 . و آسا با پدران خويش خوابيد و او را در شهر داود با پدرانش دفن كردند، و پسرش يهوشافاط در جايش سلطنت نمود24
 .ن يربعام بر اسرائيل پادشاه شد، و دو سال بر اسرائيل پادشاهي كرد ناداب ب  و در سال دومِ آسا، پادشاه يهودا،25
 . و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، بجا مي آورد و به راه پدرخود و به گناه او كه اسرائيل را به آن مرتكب گناه ساخته بود، سلوك مي نمود26
 كشت و ناداب و تمامي اسرائيل، جِبتون  فتنه انگيخت و بعشا او را در جِبتُون كه از آن فلسطينيان بود، و بعشا ابن اَخيا كه ازخاندان يساكار بود، بر وي 27

 .را محاصره نموده بودند
 . پادشاه يهودا، بعشا او را كشت و در جايش سلطنت نمود  و در سال سومِ آسا،28
كسي را براي يربعام زنده نگذاشت تا همه را هالك كرد موافق كالم خداوند كه به واسطة بندة  و چون او پادشاه شد، تمام خاندان يربعام را كشت و 29

 .خود اَخياي شيلوني گفته بود
 .رده بود خداي اسرائيل را به آنها به هيجان آو  و اين به سبب گناهاني شد كه يربعام ورزيده، و اسرائيل را به آنها مرتكب گناه ساخته، و خشم يهوه،30
   و بقية وقايع ناداب و هرچه كرد، آيا در كتاب تواريخ ايام پادشاهان اسرائيل مكتوب نيست؟31
 . پادشاه اسرائيل، در تمام روزهاي ايشان جنگ مي بود  و درميان آسا و بعشا،32
 .شاه شد و بيست و چهار سال سلطنت نمود در سال سوم آسا، پادشاه يهودا، بعشا ابن اَخيا بر تمامي اسرائيل در ترصَه پاد33
 .  و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، مي كرد و به راه يربعام و به گناهي كه اسرائيل را به آن مرتكب گناه ساخته بود، سلوك مي نمود34

 
16 

 :          گفت  و كالم خداوند بر يِيهو ابن حناني دربارة بعشا نازل شده،1

تو را از خاك برافراشتم و تو را بر قوم خود، اسرائيل پيشوا ساختم، اما تو به راه يربعام سلوك نموده، قوم من، اسرائيل را مرتكب گناه ساخته،  چونكه 2
 تا ايشان خشم مرا از گناهان خود به هيجان آوردند،

3رشا و خانة او را بالكل تلف خواهم نمود و خانة تو را مثل يععام بن نباط خواهم گردانيد اينك من بب . 

 . آن را كه از بعشا در شهر بميرد، سگان بخورند و آن را كه در صحرا بميرد، مرغان هوا بخورند4
  و بقية وقايع بعشا و آنچه كرد و تهور او، آيا در كتاب تواريخ ايام پادشاهان اسرائيل مكتوب نيست؟5

 .  ر ترصَّه مدفون شد و پسرش ايلَه در جايش پادشاه شد پس بعشا با پدران خود خوابيد و د6
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 خشم او را به اعمال   و نيزكالم خداوند بر يِيهو ابن حناني نبي نازل شد، دربارة بعشا و خاندانش هم به سبب تمام شرارتي كه درنظرخداوند بجا آورده،7
 .هم از اين سبب كه او را كشتدستهاي خود به هيجان آورد و مثل خاندان يربعام گرديد و 

 . و در سال بيست و ششم آسا، پادشاه يهودا ايله بن بعشا در ترصَه بر اسرائيل پادشاه شد و دو سال سلطنت نمود8
رصه بود، مي نوشيد ومستي و او در ترصه در خانة اَرصا كه ناظر خانة او در ت. و بندة او، زِمري كه سردار نصف ارابه هاي او بود، بر او فتنه انگيخت 9

 .مي نمود
 . و زِمرِي داخل شده، او را در سال بيست و هفتم آسا، پادشاه يهودا زد و كشت و در جايش سلطنت نمود10
 . و چون پادشاه شد و بر كرسي وي بنشست، تمام خاندان بعشا را زد چنانكه يك مرد از اقربا و اصحاب او برايش باقي نگذاشت11
 .مري تمامي خاندان بعشا را موافق كالمي كه خداوند به واسطة يِيوي نبي دربارة بعشا گفته بود، هالك كرد پس ز12ِ
 به سبب تمامي گناهاني كه بعشا و گناهاني كه پسرش ايلَه كرده، و اسرائيل را به آنها مرتكب گناه ساخته بودند، به طوري كه ايشان به اباطيل خويش 13

وهه، خداي اسرائيل را به هيجان آوردندخشم ي. 
  و بقية وقايع ايلَه و هر چه كرد، آيا در كتاب تواريخ ايام پادشاهان اسرائيل مكتوب نيست؟ 14

 .ردو زده بودندو قوم در برابر جِبتُون كه از آن فلسطينيان بود، ا.  در سال بيست و هفتم  آسا، پادشاه يهودا، زِمري در ترصه هفت روز سلطنت نمود15
پس تمامي اسرائيل، عمري را كه سردار لشكر بود، در همان .  و قومي كه در اردو بودند، شنيدند كه زمري فتنه برانگيخته و پادشاه را نيز كشته است16

 .    روز برتمامي اسرائيل در اردو پادشاه ساختند

 .ترصه را محاصره نمودند آنگاه عمري و تمام اسرائيل با وي از جبتون برآمده، 17
 . و چون زِمري ديد كه شهر گرفته شد، به قصر خانة پادشاه داخل شده، خانة پادشاه را بر سر خويش به آتش سوزانيد و مرد18
او ورزيده بود، سلوك نموده،  و اين به سبب گناهاني بود كه ورزيد و آنچه را كه درنظر خداوند ناپسند بود بجا آورد، و به راه يربعام و به گناهي كه 19

 .اسرائيل را نيز مرتكب گناه ساخت
  و بقية وقايع زِمرِي وفتنه اي كه او بر انگيخته بود، آيا در كتاب تواريخ ايام پادشاهان اسرائيل مكتوب نيست؟ 20

 . را پادشاه سازند و نصف ديگر تابع عمري آنگاه قوم اسرائيل به دو فرقه تقسيم شدند و نصف قوم تابع تبني پسر جِينيت گشتند تا او21
 . اما قومي كه تابع عمري بودند، بر قومي كه تابع تبني پسر جينَت بودند، غالب آمدند پس تبني مرد و عمري سلطنت نمود22
 . پادشاه يهودا، عمري دوازده سال سلطنت نمود؛ شش سال در ترصَه سلطنت كرد  در سال سي و يكم آسا،23
 . پس كوه سامره را از سامر به دو وزنة نقره خريد و در آن كوه بنايي ساخت و شهري را كه بنا كرد به سامر كه مالك كوه بود، سامره ناميد24
  و عمري آنچه درنظرخداوند ناپسند بود، به عمل آورد و از همة آناني كه پيش از او بودند، بدتر كرد، 25

اي يربعام بن نباط و به گناهاني كه اسرائيل را به آنها مرتكب گناه ساخته بود به طوري كه ايشان به اباطيل خويش خشم يهوه،  زيراكه به تمامي راهه26
 .خداي اسرائيل را به هيجان آورده، سلوك مي نمود

  و بقية اعمال عمري كه كرد و تهوري كه نمود، آيا مكتوب نيست؟27

 .يش خوابيد و در سامره مدفون شد و پسرش اَخاب در جايش سلطنت نمود پس عمري با پدران خو28
 و اَخاب بن عمري در سال سي و هشتم آسا پادشاه يهودا، بر اسرائيل پادشاه شد، و اَخاب بن عمري بر اسرائيل در سامره بيست و دو سال سلطنت 29

 .نمود
 .د درنظر خداوند بدتر كرد و اَخاب بن عمري از همة آناني كه قبل از او بودن30
 و گويا سلوك نمودن او به گناهان يربعام بن نباط سهل مي بود كه ايزابل، دختر اَتْبعل، پادشاه صيدونيان را نيز به زني گرفت و رفته، بعل را عبادت در 31

 .نمود
اسرائيل را بيشتر از جميع پادشاهان اسرائيل كه قبل از او بودند، به  و آخاب اشيره را ساخت و اَخاب در اعمال خود افراط نموده، خشم يهوه، خداي 33

 .هيجان آورد
 و در ايام او، حيئيل بيت ئيلي، اريحا را بنا كرد و بنيادش را بر نخست زادة خود ابيرام نهاد و دروازة هايش را بر پسر كوچك خود سجوب برپا كرد، 34

 .ن نون گفته بود يوشع ب موافق كالم خداوند كه به واسطة
 

17 

به حيات يهوه، خداي اسرائيل كه به حضور وي ايستاده ام قَسم كه در اين سالها شبنم و باران جز به : وايلياي تشْبي كه ازساكنان جِلْعاد بود، به اَخاب گفت
 .كالم من نخواهد بود

  : و كالم خداوند بر وي نازل شده، گفت2
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 .ق توجه نما و خويشتن را نزد نهر كَرِيت كه در مقابل اُردن است، پنهان كناز اينجا برو و به طرف مشر 3
 . و از نهر خواهي نوشيد و غرابها را امر فرموده ام كه تو را در آنجا بپرورند4
 و رفته نزد نهر كَريت كه در مقابل اُردن است، ساكن شد،.  پس روانه شده، موافق كالم خداوند عمل نموده5

 .ها در صبح، نان و گوشت براي وي و در شام، نان و گوشت مي آورند و از نهر مي نوشيد و غراب6
 . و بعد از انقضاي روزهاي چند واقع شد كه نهر خشكيد زيرا كه باران در زمين نبود7
 :  و كالم خداوند بر وي نازل شده، گفت8

 . اينك در آنجا امر فرموده ام كه تو را بپرورد.برخاسته، به صَرفَه كه نزد صيدون است برو و درآنجا ساكن بشو 9
تمنّا اينكه جرعه اي آب :  پس برخاسته، به صَرفَه رفت و چون نزد دروازة شهر رسيد، اينك بيوه زني در آنجا هيزم برمي چيد؛ پس اورا صدا زده، گفت10

 .در ظرفي براي من بياوري تا بنوشم
 .لقمه اي نان براي من در دست خود بياور: صدا زده، گفت و چون به جهت آوردن آن مي رفت، وي را 11
به حيات يهوه، خدايت قسم كه قرص ناني ندارم، بلكه فقط يك مشت آرد و در تاپو و قدري روغن در كوزه، و اينك دو چوبي برمي چينم تا :  او گفت12

 .رفته، آن را براي خود و پسرم بپزم كه بخوريم و بميريم
ليكن اول گرده اي كوچك از آن براي من بپز و نزد من بياور، و بعد از آن براي خود و پسرت . مترس، برو و به طوري كه گفتي بكن:  گفت ايليا وي را13
 .بپز

ن كم نخواهد  زيرا كه يهوه، خداي اسرائيل، چنين مي گويد كه تا روزي كه خداوند باران بر زمين نباراند، تاپوي آرد تمام نخواهد شد، و كوزة روغ14
 .گرديد

 . روزهاي بسيار خوردند و زن و او و خاندان زن،.  پس رفته، موافق كالم ايليا عمل نمود15
 . و تاپوي آرد تمام نشد و كوزة روغن كم نگرديد، موافق كالم خداوند كه به واسطة ايليا گفته بود16
 .و مرض او چنان سخت شد كه نفسي در او باقي نماند. د، بيمار شد و بعد از اين امور، واقع شد كه پسر آن زن كه صاحب خانه بو17
 اي مرد خدا مرا با تو چه كار است؟ آيا نزد من آمدي تا گناه مرا بياد آوري و پسر مرا بكشي؟:  و به ايليا گفت18

 .كن بود، برد و او را بر بستر خود خوابانيدپس او را از آغوش وي گرفته، به باالخانه اي كه در آن سا. پسرت را به من بده:  او وي را گفت19
 اي يهوه، خداي من، آيا به بيوه زني نيز كه من نزد او مأوا گزيده ام بال رسانيدي و پسر او را كشتي؟:  و نزد خداوند استغاثه نموده، گفت20

 .يهوه خداي من، مسألت اينكه جان اين پسر به وي برگردداي :  آنگاه خويشتن را سه مرتبه بر پسر دراز كرده، نزد خداوند استغاثه نموده، گفت21
 .  و خداوند آواز ايليا را اجابت نمود و جان پسر به وي برگشت كه زنده شد22

 !ببين كه پسرت زنده است:  و ايليا پسر را گرفته، او را از باالخانه به خانه به زيرآورد و به مادرش سپرد و ايليا گفت23
 . اآلن از اين دانستم كه تو مرد خدا هستي و كالم خداوند در دهان تو راست است: به ايليا گفت پس آن زن 24

 
18 

 .برو و خود را به اَخاب بنما و من بر زمين باران خواهم بارانيد: و بعد از روزهاي بسيار، كالم خداوند در سال سوم، به ايليا نازل شده، گفت 1
 .را به اَخاب بنمايد و قحط در سامره سخت بود پس ايليا روانه شد تا خود 2
 . و اَخاب عوبديا از خداوند بسيار مي ترسيد3
 و هنگامي كه ايزابل انبياي خداوند را هالك مي ساخت، عوبديا صد نفر از انبيا را گرفته، ايشان را پنجاه پنجاه در مغاره پنهان كرد و ايشان را به نان و 4

 .آب پرورد
در زمين نزد تمامي چشمه هاي آب و همة نهرها برو كه شايد علف پيدا كرده، اسبان و قاطران را زنده نگاه داريم و همة بهايم از : بديا گفت و اَخاب به عو5

 .ما تلف نشوند
 .ت پس زمين را در ميان خود تقسيم كردند تا در آن عبور نمايند؛ اَخاب به يك راه تنها رفت، و عوبديا به راه ديگر، تنها رف6
 آيا آقاي من ايليا، تو هستي؟:  و چون عوبديا در راه بود، اينك ايليا بدو برخورد؛ و او وي را شناخته، به روي خود در افتاده، گفت7

 .برو و به آقاي خود بگو كه اينك ايلياست من هستم؛« او را جواب داد كه 8
 .مي كني تا مرا بكشدچه گناه كرده ام كه بندة خود را به دست اَخاب تسليم :  گفت9
 به حيات يهوه، خداي تو قسم كه قومي و مملكتي نيست، كه آقايم به جهت طلب تو آنجا نفرستاده باشد و چون مي گفتند كه اينجا نيست به آن مملكت و 10

 .قوم قَسم مي داد كه تو را نيافته اند
  و حال مي گويي برو به آقاي خود بگو كه اينك ايلياست؟11
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روح خداوند تو را به جايي كه نمي دانم، بردارد و وقتي كه بروم و به اَخاب خبر دهم و او تو را نيابد . و واقع خواهد شد كه چون از نزد تو رفته باشم 12
 .و بنده ات از طفوليت خود از خداوند مي ترسد. مرا خواهد كشت

ياي خداوند را مي كشت كردم، كه چگونه صد نفر از انبياي خداوند را پنجاه پنجاه در مغاره اي  مگر آقايم اطالّع ندارد از آنچه من هنگامي كه ايزابل انب13
 پنهان كرده ايشان را به نان و آب پروردم؟

 . و حال تو مي گويي برو و آقاي خود را بگو كه اينك ايلياست؟ و مرا خواهد كشت14
 . ايستاده ام قسم كه خود را امروز به وي ظاهر خواهم نمودبه حيات يهوه، صبايوت كه به حضور وي:  ايليا گفت15
 . پس عوبديا براي مالقات اَخاب رفته، او را خبر داد؛ و اَخاب به جهت مالقات ايليا آمد16
 آيا تو هستي كه اسرائيل را مضطرب مي سازي؟:  و چون اَخاب ايليا را ديد، اَخاب وي را گفت17

 . نمي سازم، بلكه تو و خاندان پدرت؛ چونكه اوامر خداوند را ترك كرديد و تو پيروي بعليم را نموديمن اسرائيل را مضطرب:  گفت18
 پس اآلن بفرست و تمام اسرائيل را نزد من بر كوه كرمل جمع كن و انبياي بعل را نيز چهار صد و پنجاه نفر، و انبياي اشيريم را چهار صد نفر كه بر 19

 .سفرة ايزابل مي خورند
 . پس اَخاب نزد جميع بني اسرائيل فرستاده، انبيا را بر كوه كرمل جمع كرد20
! و اگر بعل است، وي را پيروي نماييد! تا به كي در ميان دو فرقه مي لنگيد؟ اگر يهوه خداست، او را پيروي نماييد:  و ايليا به تمامي قوم نزديك آمده، گفت21

 .اما قوم در جواب او هيچ نگفتند
 .من تنها نبيِ يهوه باقي مانده ام و انبياي بعل چهار صد و پنجاه نفرند:  پس ايليا به قوم گفت22
 آن را بر هيزم بگذارند و آتش ننهند؛ و من گاو ديگر را حاضر   پس به ما دو گاو بدهند و يك گاو به جهت خود انتخاب كرده، و آن را قطعه قطعه نموده،23

 .ارم و آتش نمي نهمساخته، بر هيزم مي گذ
نيكو : و تمامي قوم در جواب گفتند.  و شما اسم خداي خود را بخوانيد و من نام يهوه را خواهم خواند؛ و آن خدايي كه به آتش جواب دهد، او خدا باشد24

 .گفتي
يرا كه بسيار هستيد به نام خداي خود بخوانيد، اما آتش يك گاو براي خود انتخاب كرده، شما اول آن را حاضر سازيد ز:  پس ايليا به انبياي بعل گفت25

 .نگذاريد
ليكن هيچ . اي بعل ما را جواب بده:  پس گاو را كه به ايشان داده شده بود، گرفتند و آن را حاضر ساخته، نام بعل را از صبح تا ظهر خوانده، مي گفتند26

 . و خيز مي نمودندصدا يا جوابي نبود و ايشان بر مذبحي كه ساخته بودند، جست
شايد متفكّر است يا به خلوت رفته، يا در سفر مي باشد، يا ! به آواز بلند بخوانيد زيرا كه او خداست:  و به وقت ظهر، ايليا ايشان را مسخره نموده، گفت27

 !شايد كه در خواب است و بايد او را بيدار كرد
 .ت خود، خويشتن را به تيغها و نيزه ها مجروح مي ساختند، به حدي كه خون بر ايشان جاري مي شد و ايشان را به آواز بلند مي خواندند و موافق عاد28
 . و بعد از گذشتن ظهر تا وقت گذرانيدن هدية عصري، ايشان نبوت مي كردند؛ ليكن نه آوازي بود و نه كسي كه جواب دهد يا توجه نمايد29
 .و تمامي قوم نزد وي آمدند و مذبح يهوه را كه خراب شده بود، تعمير نمود. ييدنزد من بيا:  آنگاه ايليا به تمامي قوم گفت30
 .  و ايليا موافق شمارة اسباط بني يعقوب كه كالم خداوند بر وي نازل شده، گفته بود كه نام تو اسرائيل خواهد بود، دوازده سنگ گرفت31

 .گرد مذبح خندقي كه گنجايش و پيمانة بزر داشت، ساخت و به آن سنگها مذبحي به نام يهوه بنا كرد و گردا32
 .چهار خُم از آب پر كرده، آن را بر قرباني سوختني و هيزم بريزيد: پس گفت.  و هيزم را ترتيب داد و گاو را قطعه قطعه نموده، آن را هيزم گذاشت33
 .و بار سوم كردند. بارسوم بكنيد: ؛ و گفت.بار ديگر بكنيد :  پس گفت34
 . و آب گرداگرد مذبح جاري شد و خندق نيز از آب پر گشت35
اي يهوه، خداي ابراهيم و اسحاق و اسرائيل، امروز معلوم بشود كه تو در اسرائيل خدا :  و در وقت گذرانيدن هدية عصري، ايلياي نبي نزديك آمده، گفت36

 . امهستي و من بندة تو هستم و تمام اين كارها را به فرمان تو كرده
 .مرا اجابت فرما تا اين قوم بدانند كه تو يهوه خدا هستي و اينكه دل ايشان را باز پس گردانيدي!  مرا اجابت فرما اي خداوند37
 . آنگاه آتشِ يهوه افتاده، قرباني سوختني و هيزم و سنگها و خاك را بلعيد و آب را كه در خندق بود، ليسيد38
 !يهوه او خداست! يهوه، او خداستَ: ا ديدند، به روي خود افتاده، گفتند و تمامي قوم چون اين ر39
پس ايشان را گرفتند و ايليا ايشان را نزد نهر قيشون فرود آورده، ايشان را در . انبياي بعل را بگيريد و يكي از ايشان رهايي نيابد:  و ايليا به ايشان گفت40

 .آنجا كشت
 . برآمده، اكل و شرب نما زيراكه صداي باران بسيار مي آيد: گفت و ايليا به اَخاب 41
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 .و ايليا بر قلة كَرمل برآمد و به زمين خم شده، روي خود را به ميان زانوهايش گذاشت.  پس اَخاب برآمده، اكل و شرب نمود42
 . هفت مرتبه ديگر برو:  و گفت كه چيزي نيست و او گفتو او باال رفته، نگريست. باال رفته، به سوي دريا نگاه كن:  و به خادم خود گفت43

برو و به اَخاب بگو كه ارابة خود را ببند و فرود شو مبادا : او گفت.  و در مرتبه هفتم گفت كه اينك ابري كوچك به قدر كف دست آدمي از دريا برمي آيد44
 .باران تو را مانع شود

 .برِ غليظ و باد، سياه فام شد، و باران سخت باريد و اَخاب سوار شده، به يزْرعيل آمد و واقع شد كه در اندك زماني، آسمان از ا45
 . و دست خداوند بر ايليا نهاده شده، كمر خود را بست و پيش روي اَخاب دويد تا به يزْرعيل رسيد46
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 . كشته بود، خبر داد و اَخاب، ايزابل را از آنچه ايليا كرده، و چگونه جميع انبيا را به شمشير1
خدايان به من مثل اين بلكه زياده از اين عمل نمايند اگر فردا قريب به اين وقت، جان تو را مثل جان يكي از «:  و ايزابل رسولي نزد ايليا فرستاده، گفت2

 .ايشان نسازم
 .آمد و خادم خود را در آنجا واگذاشت و چون اين را فهميد، برخاست و به جهت جان روانه شده، به بئرشَبع كه در يهوداست 3
جان مرا بگير زيرا ! اي خداوند بس است:  و خودش سفر يك روزه به بيابان كرده، رفت و زير دخت اَردجي نشت و براي خويشتن مرگ را خواسته، گفت4

 .كه از پدرانم بهتر نيستم
 .برخيز و بخور«: مس كرده، به وي گفتو اينك فرشته اي او را ل.  و زير درخت اَردج دراز شده، خوابيد5
 .پس خورد و آشاميد و بار ديگر خوابيد.  و چون نگاه كرد، اينك نزد سرش قرصي نان بر ريگهاي داغ و كوزه اي از آب بود6
 .برخيز و بخور زيرا كه راه براي تو زياده است«:  و فرشتة خداوند بار ديگر برگشته، او را لمس كرد و گفت7
 .ته، خورد و نوشيد و به قوت آن خوراك، چهل روز و چهل شب تا حوريب كه كوه خدا باشد، رفن پس برخاس8
 اي ايليا تو را دراينجا چه كاراست؟: و اينك كالم خداوند به وي نازل شده، او را گفت . و در آنجا به مغاره اي داخل شده، شب را در آن بسر برد9

خداي لشكرها، غيرت عظيمي دارم زيرا كه بني اسرائيل عهد تو را ترك نموده، مذبح هاي تو را منهدم ساخته، انبياي تو به جهت يهوه، :  او در جواب گفت10
 .را به شمشير كشته اند، و من به تنهايي باقي مانده ام و قصد هالكت جان من نيز دارند

بور نمود و باد عظيم سخت كوهها را منْشَق ساخت و صخره ها را به حضور و اينك خداوند ع» .بيرون آي و به حضور خداوند در كوه بايست:  او گفت11
 .و بعد از باد، زلزله شد اما خداوند در زلزله نبود. خداوند خرد كرد؛ اما خداوند در باد نبود

 . و بعد از آتش، آوازي ماليم و آهسته.  و بعد از زلزله، آتشي، اما خداوند در آتش نبود12

اي ايليا، تو را در اينجا چه : و اينك هاتفي به اوگفت.  اين را شنيد، روي خود را به رداي خويش پوشانيد، بيرون آمد و در دهنة مغاره ايستاد و چون ايليا13
  كار است؟

 تو را منهدم ساخته اند و به جهت يهوه، خداي لشكرها، غيرت عظيمي دارم زيرا كه بني اسرائيل عهد تو را ترك كرده، مذبح هاي:  او در جواب گفت14
 .انبياي تو را به شمشير كشته اند و من به تنهايي باقي مانده ام و قصد هالكت جان من نيز دارند

 و چون برسي، حزائيل را به پادشاهي اَرام مسح كن،. روانه شده، به راه خود به بيابان دمشق برگرد:  پس خداوند به او گفت15

 . مسح كن تا به جاي تو نبي بشود ا به پادشاهيِ اسرائيل مسح نما، و اَليشَع بن شافاط را كه از آبل محولَه است، و يِيهو ابن نِمشي ر16
 . و واقع شد هركه از شمشير حزائيل رهايي يابد، ييهو او را به قتل خواهد رسانيد و هركه از شمشير ييهو رهايي يابد، اَليشَع او را به قتل خواهد رسانيد17
 . اما در اسرائيل هفت هزار نفر را باقي خواهم گذاشت كه تمامي زانوهاي ايشان نزد بعل خم نشده، و تمامي دهنهاي ايشان او را نبوسيده است18
يليا از او مي و چون ا.  پس از آنجا روانه شده، اليشع بن شافاط را يافت كه شيار مي كرد و دوازده جفت گاو پيش وي و خودش با جفت دوازدهم بود19

 .گذشت، رداي خود را بر وي انداخت
برو و برگرد زيرا به  :او وي را گفت. بگذار كه پدر و مادر خود را ببوسم و بعد از آن در عقب تو آيم:  و او گاوهارا ترك كرده، از عقب ايليا دويد و گفت20

 !تو چه كرده ام
ا را ذبح كرده، گوشت را با آالت گاوان پخت، و به كسان خود داد كه خوردند و برخاسته، از عقب  پس از عقب او برگشته، يك جفت گاو را گرفت و آنه21

 .ايليا رفت و به خدمت او مشغول شد
 

20 

ره كرد و با آن پس برآمده، سامره را محاص.  و بنْهدد، پادشاه اَرام، تمامي لشكر خود را جمع كرد، و سي و دو پادشاه و اسبان و ارابه ها همراهش بودند1
 .جنگ نمود

 :بنْهدد چنين مي گويد:  و رسوالن نزد اَخاب پادشاه اسرائيل به شهر فرستاده، وي را گفت2
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 . نقره تو طالي تو از آن من است و زنان و پسران مقبول تو از آن منند3
 .م از آن تو هستيمموافق كالم تو، من و هرچه دار! اي آقايم پادشاه:  و پادشاه اسرائيل در جواب گفت4
به درستي كه من نزد تو فرستاده، گفتم كه نقره و طال و زنان و پسران خود را به من : بنْهدد چنين امر فرموده، مي گويد:  ورسوالن بار ديگر آمده، گفتند5

 .بدهي
را جستجو نمايند و هرچه درنظر تو پسنديده است به دست  پس فردا قريب به اين وقت، بندگان خود را نزد تو مي فرستم تا خانة تو را و خانة بندگانت 6

 .خود گرفته، خواهند برد
بفهميد و ببينيد كه اين مرد چگونه بدي را مي انديشد، زيرا كه چون به جهت زنان و پسرانم و :  آنگاه پادشاه اسرائيل تمامي مشايخ زمين را خوانده، گفت7

 .كردمنقره و طاليم فرستاده بود، او را انكار ن
 .او را مشنو و قبول منما:  آنگاه جميع مشايخ و تمامي قوم وي را گفتند8
پس رسوالن مراجعت . هر چه بار اول به بندة فرستادي بجا آورد؛ اما اين كار را  نمي توانم كرد: به آقايم، پادشاه بگوييد:  پس به رسوالن بنْهدد گفت9

 .كرده، جواب را به او رسانيدند
 خدايان، مثل اين بلكه زياده از اين به من عمل نمايند اگر گَرد سامره كفايت مشتهاي همة مخلوقي را كه همراه من  :بنْهدد نزد وي فرستاده، گفت آنگاه 10

 .باشند بكند
 .آنكه اسلحه مي پوشد، مثل آنكه مي گشايد فخر نكند: وي را بگوييد:  و پادشاه اسرائيل در جواب گفت11
 .پس در برابر شهر صف آرايي نمودند. صف آرايي بنماييد: دشاهان در خيمه هاي ميگساري مي نمودند، به بندگان خود گفت و چون پا12
 همانا من امروز آن را به دست تو تسليم  آيا اين گروه عظيم را مي بيني؟: خداوند چنين مي گويد « : و اينك نبي اي نزد اخاب، پادشاه اسرائيل آمده، گفت13

 .مايم تا بداني كه من يهوه هستممي ن
 تو: كيست كه جنگ را شروع كند؟ جواب داد: گفت. خداوند مي گويد به واسطة خادمان سروران كشورها:  او در جواب گفت به واسطة كه؟:  اَخاب گفت14

تمامي قوم، يعني تمامي بني اسرائيل را سان ديد كه  پس خادمان سروران كشورها سان ديد كه ايشان دويست و سي و دو نفر بودند و بعد از ايشان، 15
 .بودند هفت هزار نفر

 . و در وقت ظهر بيرون رفتند و بنْهدد با آن پادشاهان يعني آن سي و سه پادشاه كه مدد كار او مي بودند، در خيمه ها به ميگساري مشغول بودند16
17دنْهد كسان فرستاد و ايشان را خبر داده، گفتند كه مردمان از سامره بيرون مي آيند و خادمان سروران كشورها اول بيرون رفتند و ب. 
 . خواه براي صلح بيرون آمده باشند، ايشان را زنده بگيريد، و خواه به جهت جنگ بيرون آمده باشند، ايشان را زنده بگيريد:  او گفت18

 .ا و لشكري كه در عقب ايشان بود پس ايشان از شهر بيرون آمدند، يعني خادمان سروران كشوره19
 هركس از ايشان حريف خود را كشت و اَراميان فرار كردند و اسرائيليان ايشان را تعاقب نمودند و بنْهدد پادشاه اَرام بر اسب سوار شده، با چند سوار 20

 .رهايي يافتند
 .راميان را به كشتار عظيمي كشت و پادشاه اسرائيل بيرون رفته، سواران و ارابه ها را شكست داد، و ا21َ
برو وخويشتن را قوي ساز و متوجه شده، ببين كه چه مي كني زيرا كه در وقت تحويل سال، پادشاه «:  و آن نبي نزد پادشاه اسرائيل آمده، وي را گفت22

 » .اَرام بر تو خواهد برآمد

 . مي باشند و از اين سبب بر ما غالب آمدند؛ اما اگر با ايشان غالب خواهيم آمدخدايان ايشان خدايان كوهها:  و بندگان پادشاه اَرام، وي راگفتند23
 . پس به اينطور عمل نما كه هر يك از پادشاهان را از جاي خود عزل كرده، به جاي ايشان سرداران بگذار24
 براي خود بشمار تا با ايشان در همواري جنگ نماييم و  و تو لشكري را مثل لشكري كه از تو تلف شده است، اسب به جاي اسب و ارابه به جاي ارابه25

 .پس سخن ايشان را اجابت نموده، به همين طور عمل نمود. البته بر ايشان غالب خواهيم آمد
 . و در وقت تحويل سال، بنْهدد اَراميان را سان ديده، به اَفيق برآمد تا با اسرائيل جنگ نمايد26
 اُردو زدند، اما اَراميان زمين را  ه، زاد دادند و به مقابلة ايشان رفتند و بني اسرائيل در برابر ايشان مثل دو گلة كوچك بزغاله و بني اسرائيل را سان ديد27

 .پر كردند
كوههاست و خداي چونكه اَراميان مي گويند كه يهوه خداي : خداوند چنين مي گويد:  و آن مرد خدا نزديك آمده، پادشاه اسرائيل را خطاب كرده، گفت28

 .واديها نيست، لهذا تمام اين گروه عظيم را به دست تو تسليم خواهم نمود تا بدانيد كه من يهوه هستم
 . و اينان در مقابل آنان، هفت روز اردو زدند و در روز هفتم جنگ با هم پيوستند و بني اسرائيل صد هزار پيادة اَراميان را در يك روز كشتند29
 .و بنْهدد فراركرده، در شهر به اطاق اندروني درآمد. اندگان به شهر اَفيق فرار كردند و حصار بر بيست و هفت هزار نفر از باقي ماندگان افتاد و باقي م30
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ر خود ريسمانها همانا شنيده ايم كه پادشاهان خاندان اسرائيل، پادشاهان حليم مي باشند، پس بر كمر خود پالس و بر س:  و بندگانش وي را گفتند31
 .ببنديم و نزد پادشاه اسرائيل بيرون رويم وشايد كه جان تو را زنده نگاه دارد

او جواب . بندة تو، بنْهدد مي گويد؛ تمنّا اينكه جانم زنده بماند:  و پالس بر كمرهاي خود و ريسمانها بر سرخود بسته، نزد پادشاه اسرائيل آمده، گفتند32
 .نده است؟ او برادر من مي باشدآيا او تا حال ز: داد
و چون بنْهدد نزد او بيرون آمد، او را . برويد و او را بياوريد! برادر تو بنْهدد:  پس آن مرد تَفَأل نموده، آن را به زودي از دهان وي گرفتند و گفتند33

 .برارابة خود سوار كرد
در  .ر تو گرفت، پس مي دهم و براي خود در دمشق كوچه ها بساز، چنانكه پدر من در سامره ساختشهرهايي را كه پدر من از پد:  و  بنْهدد وي را گفت34

 .پس با او عهد بست و او را رها كرد. من تو را به اين عهد رها مي كنم: جواب گفت
 .مرا بزن اما آن مرد از زدنش ابا نمود:  و مردي از پسران انبيا به فرمان خداوند به رفيق خود گفت35
پس چون از نزد وي رفته بود، شيري او را . چونكه آواز خداوند را نشنيدي، همانا چون از نزد من بروي شيري تو را خواهد كشت:  و او وي را گفت36

 .يافته، كشت
 .و آن مرد او را ضربتي زده، مجروح ساخت. مرا بزن:  و او شخصي ديگر را پيدا كرده، گفت37
 .اه منتظر پادشاه ايستاد، و عصابة خود را بر چشمان خود كشيده، خويشتن را متنكّر نمود پس آن نبي رفته، به سر ر38
:  و چون پادشاه درگذرمي بود، او را به پادشاه ندا در داد و گفت كه بندة تو به ميان جنگ رفت و اينك شخصي ميل كرده، كسي را نزد من آورد و گفت39

 .ان تو به عوض جان او خواهد بود يا يك وزنة نقره خواهي داداين مرد را نگاه دار و اگر مفقود شود ج
 .خودت فتوي داد. حكم تو چنين است: پس پادشاه اسرائيل وي را گفت.  و چون بندة تو اينجا و آنجا مشغول مي بود، او غايب شد40
 .انبياست پس به زودي عصابه را از چشمان خود برداشت و پادشاه اسرائيل او را شناخت كه يكي از 41
چون تو مردي را كه من به هالكت سپرده بودم از دست خود رها كردي، جان تو به عوض جان او و قوم تو به : خداوند چنين مي گويد:  او وي را گفت42

 .عوض قوم او خواهند بود
 . پس پادشاه اسرائيل پريشان حال و مغموم شده، به خانة خود رفت و به سامره داخل شد43
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 .د از اين امور، واقع شد كه نابوت يزْرعيلي، تاكستاني در يزْرعيل به پهلوي قصر اَخاب، پادشاه سامره، داشت و بع1
تاكستان خود را به من بده تا باغِ سبزي كاري، براي من بشود زيرا نزديك خانة من است، و به عوض آن تاكستاني :  و اَخاب، نابوت را خطاب كرده، گفت2

 .       آن به تو خواهم داد، يا اگر در نظرت پسند آيد قيمتش را نقره خواهم دادنيكوتر از 

 .حاشا بر من از خداوند كه ارث اجداد خود را به تو بدهم:  نابوت به اَخاب گفت3
ارث اجداد خود را به تو : گفته بود پس اَخاب به سبب سخني كه نابوت يزْرعيلي به او گفته بود، پريشان حال و مغموم شده، به خانة خود رفت زيرا 4

 .و بر بستر خود دراز شده، رويش را برگردانيد و طعام نخورد. نخواهم داد
 روح تو چرا پريشان است كه طعام نمي خوري؟:  و زنش، ايزابل نزد وي آمده، وي را گفت5

 خود را به نقره به من بده يا اگر بخواهي به عوض آن، تاكستان ديگري به تاكستان: از اين جهت كه نابوت يزْرعيلي را خطاب كرده، گفتم:  او وي را گفت6
 .تو خواهم داد، و او جواب داد كه تاكستان خود را به تو نمي دهم

 به تو خواهم من تاكستان نابوت يزْرعيلي را. آيا تو اآلن بر اسرائيل سلطنت مي كني؟ برخيز و غذا بخور و دلت خوش باشد:  و زنش ايزابل به او گفت7
 .داد

 .  آنگاه مكتوبي به اسم اَخاب نوشته، آن را به مهر او مختوم ساخت و مكتوب را نزد مشايخ و نجبايي كه با نابوت در شهرش ساكن بودند، فرستاد8

 .به روزه اعالن كنيد و نابوت را به صدر قوم بنشانيد:  و درمكتوب بدين مضمون نوشت9
پس او را بيرون كشيده، سنگسار كنيد تا .  را پيش او وا داريد كه بر او شهادت داده، بگويند كه تو خدا و پادشاه را كفر گفته اي و دو نفر از بني بلّيعال10

 .بميرد
د  پس اهل شهرش، يعني مشايخ و نجبايي كه در شهر وي ساكن بودند، موافق پيغامي كه ايزابل نزد ايشان فرستاده، و برحسب مضمون مكتوبي كه نز11

 .ايشان ارسال كرده بود، به عمل آوردند
 . و به روزه اعالن كرده، نابوت را در صدر قوم نشانيدند12
 و دو نفر از بني بلّيعال درآمده، پيش وي نشستند و آن مردان بلّيعال به حضور قوم بر نابوت شهادت داده، گفتند كه نابوت بر خدا و پادشاه كفر گفته 13

 .يرون كشيده، وي را سنگسار كردند تا بمرداست، و او را از شهر ب
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 . و نزد ايزابل فرستاده، گفتند كه نابوت سنگسار شده و مرده است14
برخيز و تاكستان نابوت يزْرعيل را كه او نخواست آن را به تو به نقره :  و چون ايزابل شنيد كه نابوت سنگسار شده، و مرده است، ايزابل به اَخاب گفت15

 .صرف شو، زيرا كه نابوت زنده نيست بلكه مرده استبدهد، مت
 .   و چون اَخاب شنيد كه نابوت مرده است، اَخاب برخاسته، به جهت تصرف تاكستان نابوت يزْرعيلي فرود آمد16

 :  و كالم خداوند نزد ايلياي تشْبي نازال شده، گفت17

اينك او در تاكستان نابوت است كه به آنجا فرود شد تا آن را متصرف . ر سامره است، فرود شو برخيز و براي مالقات اَخاب، پادشاه اسرائيل كه د18
 .شود

در جايي : آيا هم قتل نمودي و هم متصرف شدي؟ و باز او را خطاب كرده، بگو خداوند چنين مي گويد:  و او را خطاب كرده، بگو خداوند چنين مي گويد19
 . ، سگان خون تو را نيز خواهند ليسيدكه سگان خون نابوت را ليسيدند

 .بلي تو را يافتم زيرا تو خود را فروخته اي تا آنچه در نظر خداوند بد است، بجا آوري: اي دشمن من، آيا مرا يافتي؟ او جواب داد:  اَخاب به ايليا گفت20
 . را خواه محبوس و خواه آزاد در اسرائيل منقطع خواهم ساخت اينك من بر تو بال آورده، تو را بالكلّ هالك خواهم ساخت، و از اَخاب هر مرد21
 و خاندان تو را مثل خاندان يربعام بن نباط و مانند خاندان بعشا ابن اَخيا خواهم ساخت به سبب اينكه خشم مرا به هيجان آورده، و اسرائيل را مرتكب 22

 .گناه ساخته اي
 . سگان ايزابل را نزد حصار يزْرعيل خواهند خورد: وده، گفت و دربارة ايزابل نيز خداوند تكلم نم23

 .  هر كه را از كسان اَخاب در شهر بميرد، سگان بخورند و هركه را در صحرا بميرد، مرغان هوا بخورند24

 .ا اغوا نمود و كسي نبود مثل اَخاب كه خويشتن را براي با آوردن آنچه درنظر خداوند بد است فروخت، و زنش ايزابل او ر25
 .  و در پيروي بتها رجاسات بسيار مي نمود، برحسب آنچه امورياني كه خداوند ايشان را ازحضور بني اسرائيل اخراج نموده بود، مي كردند26

 .فت و چون اَخاب اين سخنان را شنيد، جامة خود را چاك زده، پالس در بركرد و روزه گرفته، بر پالس خوابيد و به سكوت راه مي ر27
 : آنگاه كالم خداوند بر ايلياي تشْبي نازل شده، گفت28
 آيا اَخاب را ديدي چگونه به حضور من متواضع شده است؟ پس از اين جهت كه در حضور من تواضع مي نمايد، اين بال را در ايام وي نمي آورم، ليكن 29

 .در ايام پسرش، اين بال را بر خاندانش عارض خواهم گردانيد
 

22 

 . و سه سال گذشت كه در ميان اَرام و اسرائيل جنگ نبود1
 . و در سال سوم، يهوشافاط، پادشاه يهودا نزد پادشاه اسرائيل فرود آمد2
 آيا نمي دانيد كه راموت جِلْعاد از آن ماست و ما از گرفتنش از دست پادشاه اَرام غافل مي باشيم؟   :  و پادشاه اسرائيل به خادمان خود گفت3

 چون  آيا همراه من به راموت جِلْعاد براي جنگ خواهي آمد؟ و يهوشافاط پادشاه اسرائيل را جواب داد كه من، چون تو و قوم من،:  پس به يهوشافاط گفت4
 .قوم تو و سواران من، چون سواران تو مي باشند

 .اوند مسألت نماييتمنّا اينكه امروز از كالم خد:  و يهوشافاط به پادشاه اسرائيل گفت5
برآي و : آيا به راموت جِلْعاد براي جنگ بروم يا باز ايستم؟ ايشان گفتند:  و پادشاه اسرائيل به قدر چهار صد نفر از انبيا جمع كرده، به ايشان گفت6

 .خداوند آن را به دست پادشاه تسليم خواهد نمود
 خداوند نيست تا از او سؤال نماييم؟آيا در اينجا غير از اينها نبي :  اما يهوشافاط گفت7

ليكن من از او نفرت دارم . يك مرد ديگر، يعني ميكايا ابن يِملَه هست كه به واسطه او از خداوند مسألت توان كرد:  و پادشاه اسرائيل به يهوشافاط گفت8
 .دشاه چنين نگويدپا: و يهوشافاط گفت. زيرا كه دربارة من به نيكويي نبوت نمي كند، بلكه به بدي

 .ميكايا ابن يِملَه را به زودي حاضر كن«:  پس پادشاه اسرائيل يكي از خواجه سرايان خود را خوانده، گفت9
 و پادشاه اسرائيل و يهوشافاط، پادشاه يهودا، هر يكي لباس خود را پوشيده، بر كرسي خود در جاي وسيع، نزد دهنة دروازة سامره نشسته بودند، و 10

 .جميع انبيا به حضور ايشان نبوت مي كردند
 .اَراميان را به اينها خواهي زد تا تلف شوند: خداوند چنين مي گويد:  و صدقيا ابن كَنَعنَه شاخهاي آنهنين براي خود ساخته، گفت11
 .ن را به دست پادشاه تسليم خواهد نمودبه راموت جِلْعاد برآي و فيروز شو زيرا خداوند آ: چنين مي گفتند  و جميع انبيا نبوت كرده، 12
پس كالم تو مثل كالم يكي از . اينك انبيا به يك زبان دربارة پادشاه نيكو مي گويند:  و قاصدي كه براي طلبيدن ميكايا رفته بود، او را خطاب كرده، گفت13

 .    ايشان باشد و سخن نيكو بگو

 . خداوند به من بگويد همان را خواهم گفتبه حيات خداوند قسم كه هر آنچه :  ميكايا گفت14
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برآي و فيروز : او در جواب وي گفت. اي ميكايا، آيا به راموت جِلْعاد براي جنگ برويم يا باز ايستيم:  پس چون نزد پادشاه رسيد، پادشاه وي را گفت15
 .و خداوند آن را به دست پادشاه تسليم خواهد كرد. شو

 به تو را قسم بدهم كه به اسم يهوه، غير از آنچه راست است به من نگويي؟چند مرت : پادشاه وي را گفت16

اينها صاحب ندارند، پس هر كس به سالمتي به خانة خود : تمامي اسرائيل را مثل گله اي كه شبان ندارد بر كوهها پراكنده ديدم و خداوند گفت:  او گفت17
 .برگردد

 آيا تو را نگفتم كه دربارة من به نيكويي نبوت نمي كند بلكه به بدي؟ :  و پادشاه اسرائيل به يهوشافاط گفت18

 .من خداوند را بر كرسي خود نشسته ديدم و تمامي لشكر آسمان نزد وي به طرف راست و چپ ايستاده بودند: پس كالم خداوند را بشنو:  او گفت19
 .و يكي به اينطور سخن راند و ديگري به آنطور تكلم نمود. لْعاد برآمده، بيفتدكيست كه اَخاب را اغوا نمايد تا به راموت جِ:  و خداوند گفت20
 .من او را اغوا مي كنم:  و آن روح پليد بيرون آمده، به حضور خداوند بايستاد و گفت21
وي را اغوا خواهي كرد : او گفت. م بودبه چه چيز؟ او جواب داد كه من بيرون مي روم و در دهان جميع انبيايش روح كاذب خواه:  و خداوند وي را گفت22

 .پس برو و چنين بكن. و خواهي توانست
 .  پس اآلن خداوند روحي كاذب در دهان جميع اين انبياي تو گذاشته است و خداوند دربارة تو سخن بد گفته است23

 كالم راه از نزد من به سوي تو رفت تا به تو سخن گويد؟روح خداوند به «:  آنگاه صدقيا ابن كَنَعنَه نزديك آمده، به رخسار ميكايا زد و گفت24

 .اينك در روزي كه به حجرة اندروني داخل شده، خود را پنهان كني، آن را خواهي ديد:  ميكايا جواب داد25
 . حاكم شهر و يوآش، پسر پادشاه ببر ميكايا را بگير و او را نزد آمون،:  و پادشاه اسرائيل گفت26
 .اين شخص را در زندان بيندازيد و او را به نان تنگي و آب تنگي بپروريد تا من به سالمتي برگردم: ه چنين مي فرمايد و بگو پادشا27
 .اي قوم جميعاً بشنويد: و گفت. اگر في الواقع به سالمتي مراجعت كني، خداوند به من تكلم ننموده است:  ميكايا گفت28
 .دشاه يهودا به راموت جِلْعاد برآمدند و پادشاه اسرائيل و يهوشافاط، پا29
پس پادشاه اسرائيل خود را متنَكر ساخته، به . من خود را متنَكّر ساخته، به جنگ مي روم و تو لباس خود را بپوش:  و پادشاه اسرائيل به يهوشافاط گفت30

 .جنگ رفت
 .نه با كوچك و نه با بزرگ، بلكه با پادشاه اسرائيل فقط جنگ نماييد«: ت و پادشاه اَرام سي و دو سردار ارابه هاي خود را امر كرده، گف31
 .پس برگشتند تا با او جنگ نمايند و يهوشافاط فرياد برآورد. يقيناً اين پادشاه اسرائيل است:  و چون سرداران ارابه ها يهوشافاط را ديدند، گفتند32
 .    ه اسرائيل نيست، از تعاقب او برگشتند و چون سرداران ارابه ها ديدند كه او پادشا33

دست خود را بگردان و مرا از «:  اما كسي كمان خود را بدون غرض كشيده، پادشاه اسرائيل را ميان وصله هاي زره زد، و او به ارابه ران خود گفت34
 .لشكر بيرون ببر زيرا كه مجروح شدم

 .اش به مقابل اَراميان برپا مي داشتند؛ و وقت غروب مرد و خون زخمش به ميان ارابه ريخت و در آن روز جنگ سخت شد و پادشاه را در ارابه 35
 .هركس به شهر خود و هركس به واليت خويش برگردد:  و هنگام غروب آفتاب در لشكر ندا در داده، گفتند36
 . و پادشاه مرد و او را به سامره آوردند و پادشاه را در سامره دفن كردند37
 .رابه را در بركة سامره شستند و سگان خونش را ليسيدند و اسلحة او را شستند، برحسب كالمي كه خداوند گفته بود و ا38
 . و بقية وقايع اَخاب و هرچه او كرد و خانة عاجي كه ساخت و تمامي شهرهايي كه بنا كرد، آيا در كتاب تواريخ ايام پادشاهان اسرائيل مكتوب نيست39
 . اجداد خود خوابيد و پسرش، اخزيا به جايش سلطنت نمود پس اَخاب با40
 . و يهوشافاط بن آسا در سال چهارم اَخاب، پادشاه اسرائيل بر يهودا پادشاه شد41
 .  بود و يهوشافاط سي و پنج ساله بود كه آغاز سلطنت نمود و بيست و پنج سال در اورشليم سلطنت كرد و اسم مادرش عزُوبه دختر شلْحي،42

 و در تمامي طريقهاي پدرش، آسا سلوك نموده، از آنها تجاوز نمي نمود و آنچه درنظر خداوند راست بود، بجا مي آورد، مگر اينكه مكانهاي بلند 43
 .برداشته نشد و قوم در مكانهاي بلند قرباني همي گذرانيدند و بخور همي سوزانيدند

 .كرد و يهوشافاط با پادشاه اسرائيل صلح 44
  و بقية وقايع يهوشافاط و تهوري كه نمود و جنگهايي كه كرد، آيا در كتاب تواريخِ ايامِ پادشاهان يهودا مكتوب نيست؟45

 .  و بقية الواطي كه از ايام پدرش، آسا باقي مانده بودند، آنها را از زمين نابود ساخت46

 .ي مي كرد و در اَدوم، پادشاهي نبود، ليكن وكيلي پادشاه47
 . و يهوشافاط كشتيهاي ترشيشي ساخت تا به جهت آوردن طال به اُوفير بروند، اما نرفتند زيرا كشتيها در عصْيون جابر شكست48
 . آنگاه اَخَزْيا ابن اَخاب به يهوشافاط قبول نكرد49
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 .شد و پسرش، يهورام در جايش سلطنت نمود و يهوشافاط با اجداد خود خوابيد و با اجدادش در شهر پدرش، داود دفن 50
 . و اَخَزْيا ابن اَخاب در سال هفدهم يهوشافاط، پادشاه يهودا بر اسرائيل در سامره پادشاه شد، و دو سال بر اسرائيل پادشاهي نمود51
ام بن نَباط كه اسرائيل را مرتكب گناه ساخته بود،  و آنچه دنظر خداوند ناپسند بود، بجا مي آورد و به طريق پدرش و طريق مادرش و طريق يربع52

 .سلوك مي نمود
 .  و بعل را خدمت نموده، او را عبادت كرد و بر حسب هرچه پدرش عمل نموده بود، خشم يهوه خداي اسرائيل را به هيجان آورد53
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  كتاب دوم پادشاهان
  
  
1 

 . و بعد از وفات اَخاب، موآب بر اسرائيل عاصي شدند1
نزد بعل زَبوب، خداي عقْرون رفته، «: پس رسوالن را روانه نموده، به ايشان گفت.  و آخزْيا از پنجرة باال خانة خود كه در سامره بود افتاده، بيمار شد2

  فت؟بپرسيد كه آيا از اين مرض شفا خواهم يا
برخيز و به مالقات رسوالن پادشاه سامره برآمده، به ايشان بگو كه آيا ازاين جهت كه خدايي در اسرائيل نيست، :  و فرشتة خداوند به ايلياي تشْبي گفت3

  شما براي سؤال نمودن از بعل زَبوب، خداي عقْرون مي رويد؟
 ».ي، فرود نخواهي شد بلكه البته خواهي مرداز بستري كه بر آن برآمد:  پس خداوند چنين مي گويد4
  چرا برگشتيد؟«:  و ايليا رفت و رسوالن نزد وي برگشتند و او به ايشان گفت5
خداوند : برويد ونزد پادشاهي كه شما را فرستاده است، مراجعت كرده، او را گوييد: شخصي به مالقات ما برآمده، مارا گفت«:  ايشان در جواب وي گفتند6

 بنابراين از بستري كه به آن  آيا از اين جهت كه خدايي در اسرائيل نيست، تو براي سؤال نمودن از بعل زَبوب، خداي عقْرون مي فرستي؟: مي فرمايدچنين 
  .برآمدي، فرود نخواهي شد بلكه البته خواهي مرد

  شما گفت چگونه بود؟هيأت شخصي كه به مالقات شما برآمد و اين سخنان را به :  او به ايشان گفت7
 .ايلياي بِشْبي است: او گفت. مرد موي دار بود و كمربند چرمي بر كمرش بسته بود:  ايشان او را جواب دادند8
ا،  آنگاه سردار پنجامه را با پنجاه نفرش نزد وي فرستاد و او نزد وي آمد در حالتي كه او بر قلة كوه نشسته بود و به وي عرض كرد كه اي اي مرد خد9

  پادشاه مي گويد به زير آي؟
اگر من مرد خدا هستم، آتش از آسمان نازل شده، تو را و پنجاهه نفرت را بسوزاند، پس آتش از آسمان نازل شده، :  ايليا در جواب سردار پنجاهه گفت10

 .او را و پنجاه نفرش را بسوخت
اي مرد خدا، پادشاه چنين مي فرمايد كه به زودي به زير : او وي را خطاب كرده، گفت و باز سردار پنجاهة ديگر را با پنجاه نفرش نزد وي فرستاد و 11

  آي؟
پس آتش خدا از آسمان نازل شده، او را » .اگر من مرد خدا هستم، آتش از آسمان نازل شده، تو را و پنجاه نفرت را بسوزاند:  ايليا در جواب ايشان گفت12

 .و پنجاه نفرش را بسوخت
اي مرد خدا تمنّآ « پنجاهة سوم را با پنجاه نفرش فرستاد و سردار پنجاهة سوم آمده، نزد ايليا به زانو درآمد و ازاو التماس نموده، گفت كه  پس سردار13

  .اينكه جان من و جان اين پنجاه نفر بندگانت درنظر تو عزيز باشد
  .اهه هاي ايشان سوزانيد؛ اما اآلن جان من درنظر تو عزيز باشد اينك آتش از آسمان نازل شده، آن دو سردار پنجاهة اول را با پنج14
  . پس برخاسته، همراه وي نزد پادشاه فرود شد» . همراه او به زير آي و از او مترس  : و فرشته خداوند به ايليا گفت15
 آيا از اين سبب بود كه در اسرائيل خدايي  رون سؤال نمايند،چونكه رسوالن فرستادي تا از بعل زَبوب، خداي عقْ: خداوند چنين مي گويد:  و وي را گفت16

 .نبود كه از كالم او سؤال نمايي؟ بنابراين از بستري كه به آن برآمدي، فرود نخواهي شد البته خواهي مرد
 پادشاه يهودا در جايش پادشاه شد، زيرا كه او را  پس او موافق كالمي كه خداوند به ايليا گفته بود، مرد و يهورام در سال دوم يهورام بن يهوشافاط،17

  .پسري نبود
  و بقية اعمال اَخَزْيا كه كرد، آيا در كتابِ تواريخِ پادشاهان اسرائيل مكتوب نيست؟18
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  .دند و چون خداوند اراده نمود كه ايليا را در گردباد به آسمان باال برد، واقع شد كه ايليا اَليشَع از جلجال روانه ش1
پس به . به حيات يهوه و حيات خودت قسم كه تو را ترك نكنم: اَليشَع گفت .وند مرا به بيت ئيل فرستاده استدر اينجا بمان، زيرا خدا:  و ايليا به اَلَيشَع گفت2

  . بيت ئيل رفتند
مي داني كه امروز خداوند آقاي تو را از فوق سر تو خواهد برداشت؟ او آيا  : و پسران انبيايي كه در بيت ئيل بودند، نزد اَليشَع بيرون آمده، وي را گفتند 3

 .من هم مي دانم؛ خاموش باشيد: گفت
پس . به حيات يهوه و به حيات خودت قسم كه تو را ترك نكنم: او گفت. اي اَليشَع در اينجا بمان زيرا خداوند مرا به اريحا فرستاده است:  و ايليآ به اوگفت4

  . آمدندبه اريحا
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من هم : آيا مي داني كه امروز خداوند، آقايي تو را از فوق سر تو برمي دارد؟ او گفت:  و پسران انبيايي كه در اريحا بودند، نزد اَليشَع آمده، وي را گفتند5
 .مي دانم؛ خاموش باشيد

پس هر . به حيات يهوه و به حيات خودت قسم كه تو را ترك نكنم:  او گفت.در اينجا بمان زيرا كه خداوند مرا به اُردن فرستاده است:  و ايليآ وي را گفت6
  .دوي ايشان روانه شدند

  . و پنجاه نفر از پسران انبيا رفته، در مقابل ايشان از دور ايستادند و ايشان نزد اَردن ايستاده بودند7
 . طرف و آن طرف شكافته شد و هر دوي ايشان بر خشكي عبور نمودند پس ايلّيا رداي خويش را گرفت و آن را پيچيده، آب را زد كه به اين8
نصيب مضاعف : اَليشَع گفت. آنچه را كه مي خواهي براي تو بكنم، پيش از آنكه از نزد تو برداشته، بخواه:  و بعد از گذشتن ايشان، ايليا به اَلّيشع گفت9

  .روح تو بر من بشود
  . اگر حيني كه از نزد تو برداشته شوم مرا ببيني، از برايت چنين خواهد شد واالّ نخواهد شداما!  چيز دشواري خواستي : او گفت10
  . و چون ايشان  مي رفتند و گفتگو مي كردند، اينك ارابة آتشين و اسبان آتشين ايشان را از يكديگر صعود نمود11
پس او را ديگر نديد و جامة خود را گرفته، آن را به دو حصّه !  اسرائيل و سوارانش رابةا! اي پدرم!  و چون اَليشَع اين را بديد، فرياد برآورد كه اي پدرم12

 .چاك زد
  . و رداي ايليا را كه از اوافتاده بود، برداشت و برگشته به كنارة اُردن ايستاد13
ست؟ و چون او نيز آب را زد، به اين طرف و آن طرف شكافته شد و يهوه خداي ايليا كجا : پس رداي ايليا را كه از او افتاده بود، گرفت و آب زده، گفت14

 .اَليشَع عبور نمود
و براي مالقات وي آمده، او را رو به زمين تعظيم . مي باشد روح ايليا بر اَليشَع:  و چون پسران انبيا كه روبروي او در اريحا بودند او را ديدند، گفتند15

  .نمودند
حال با بندگانت پنجاه مرد قوي هستند؛ تمنّا   اينكه ايشان بروند و آقاي تو را جستجو نمايند؛ شايد روح خداوند او را برداشته، به اينك «:  و او را گفتند16

  .    مفرستيد: او گفت. يكي از كوهها يا در يكي از دره ها انداخته باشد
  .اه نفر فرستادند و ايشان سه روز جستجو نمودند، اما او را نيافتندپس پنج. بفرستيد:  اما به حدي بر وي ابرام نمودند كه خجل شده، گفت17
 آيا شما را نگفتم كه نرويد؟:  و چون او در اريحا توقف مي نمود، ايشان نزد وي برگشتند و او به ايشان گفت18

  .ار و زمينش بي حاصل استاينك موضع شهر نيكوست چنانكه آقاي ما مي بيند؛ ليكن آبش ناگو:  و اهل شهر به اَليشَع گفتند19
  .پس برايش آوردند» .نزد من طشت نوي آورده، نمك در آن بگذاريد:  او گفت20
  .اين آب را شفا دادم كه بار ديگر مرگ يا بي حاصلي از آن پديد نيايد: خداوند چنين مي گويد: ، نمك را انداخت و گفت  و او نزد چشمة آب بيرون رفته21
 .رحسب سخني كه اَليشَع گفته بود، شفا يافت پس آب تا به امروز ب22
  !اي كچل برآي! اي كچل برآي: و چون به راه برمي آمد، اطفال كوچك از شهر بيرون آمده، اورا سخريه نموده، گفتند.  و از آنجا به بيت ئيل برآمد23
  .رس از جنگل بيرون آمده، چهل و دو پسر از ايشان بدريد و او به عقب برگشته، ايشان را ديد و ايشان را به اسم يهوه لعنت كرد؛ و دو خ24
 . و از آنجا به كوه كَرمل رفت و از آنجا به سامره مراجعت نمود25
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  . و يهورام بن اَخاب در سال هجدهم يهوشافاط، پادشاه يهودا در سامره بر اسرائيل آغاز سلطنت نمود و دوازده سال پادشاهي كرد1
  .داوند ناپسند بود به عمل مي آورد، اما نه مثل پدر و مادرش زيرا كه تمثال بعل راكه پدرش ساخته بود، دور كرد و آنچه درنظرخ2
 . ليكن به گناهان يربعام بن نَباط كه اسرائيل را مرتكب گناه ساخته بود، چسبيده، از آن دوري نورزيد3
  .  اسرائيل صد هزار بره و صد هزار قوچ با پشم آنها ادا مي نمود و يمشع، پادشاه موآب، صاحب مواشي بود و به پادشاه4
  . و بعد از وفات اَخاب، پادشاه موآب بر پادشاه اسرائيل عاصي شد5
  . در آن وقت يهورام پادشاه از سامره بيرون شده، تمامي اسرائيل را سان ديد6
آيا همراه من براي مقاتله با . پادشاه موآب بر من عاصي شده است: ودا فرستاده، گفتيهپادشاه :  و رفت ونزد يهوشافاط، پادشاه يهودا فرستاده، گفت7

  .خواهم آمد، من چون تو هستم و قوم من چون قوم تو و اسبان من چون اسبان تو: موآب خواهي آمد؟ او گفت
  .به راه بيابان اَدوم: به كدام راه برويم؟ گفت:  اوگفت8
  .سفر هفت روزه دور زدند و به جهت لشكر و چارپاياني كه همراه ايشان بود، آب نبود. ه يهودا و پادشاه اَدوم روانه شده پس پادشاه اسرائيل و پادشا9
  .افسوس كه خداوند اين سه پادشاه را خوانده است تا ايشان را به دست موآب تسليم كند:  و پادشاه اسرائيل گفت10

295



اَليشَع «: و يكي از خادمان پادشاهان اسرائيل در جواب گفت» نجا نيست تا به واسطة او از خداوند مسألت نماييم؟آيا نبي خداوند در اي:  و يهوشافاط گفت11
  .بن شافاط كه آب بر دستهاي ايليا مي ريخت، اينجاست

 .مدندپس پادشاه اسرائيل و يهوشافاط و پادشاه اَدوم نزد وي فرود آ» .كالم خداوند با اوست:  و يهوشافاط گفت12
ني، زيرا خداوند اين سه : اما پادشاه اسرائيل وي را گفت. مرا با تو چه كار است؟ نزد انبياي پدرت و انبياي مادرت برو:  و اَليشَع به پادشاه اسرائيل گفت13

  .پادشاه را خوانده است تا ايشان را به دست موآب تسليم نمايد
حضور وي ايستاده ام قسم كه اگر من احترام يهوشافاط، پادشاه يهودا را نگاه نمي داشتم، به سوي تو نظر به حيات يهوه صبايوت كه به :  اَليشَع گفت14

  .نمي كردم و تو را نمي ديدم
  .و واقع شد كه چون مطرب ساز زد، دست خداوند بروي آمد.  اما اآلن براي من مطربي بياوريد15
  ا پر از خندقها بساز واين وداي ر: خداوندچنين مي گويد:  و او گفت16
  .باد نخواهيد ديد و باران نخواهيد ديد، اما اين وادي از آب پر خواهد شد تا شما و مواشي شما و بهايم شما بنوشيد:  زيرا خداوند چنين مي گويد17
  . و اين در نظر خداوند قليل است، بلكه موآب را نيز به دست شما تسليم خواهد كرد18
اردار و همة شهرهاي بهترين را منهدم خواهيد ساخت و همة درختان نيكو را قطع خواهيد نمود و جميع چشمه هاي آب را  و تمامي شهرهاي حص19

  .خواهيد بست و هر قطعه زمين نيكو را با سنگها خراب خواهيد كرد
 . و بامدادان دروقت گذرانيدن هديه، اينك آب از راه اَدوم آمد و آن زمين را از آب پر ساخت20
 و چون تمامي موآبيان شنيده بودند كه پادشاهان براي مقاتلة ايشان برمي آيند، هر كه به اَسالح جنگ مي شد و هركه باالتر از آن بود، جمع شدند و به 21

  .    سر حد خود اقامت كردند
  ديدند، پس بامدادان چون برخاستند و آفتاب بر آن آب تابيد، موآبيان از آن طرف، آب را مثل خون سرخ 22
  . پادشاهان البته مقاتله كرده، يكديگر را كشته اند؛ پس حال به غنيمت بشتابيد  اين خون است، : و گفتند23
 اما چون به لشكرگاه رسيدند، اسرائيليان برخاسته، موآبيان را شكست دادند، كه از حضور ايشان منهزم شدند، و به زمين ايشان داخل شده، موآبيان را 24

  .مي كشتند
 و شهرها را منهدم ساختند و بر هر قطعه زمين هركس سنگ خود را انداخته، آن را پر كردند و تمام چشمه هاي آب را مسدود ساختند، و تمامي 25

  .لكن سنگهاي قير حارست را در آن واگذاشتند و فالخن اندازان آن را احاطه كرده، زدند. درختان خوب را قطع نمودند
  .ب ديد كه جنگ بر او سخت شد، هفتصد نفر شمشيرزن گرفت كه تا نزد پادشاه اَدوم را بشكافند، اما نتوانستند و چون پادشاه موآ26
و غيظ عظيمي بر اسرائيل .  پس پسر نخست زادة خود را كه به جايش مي بايست سلطنت نمايد، گرفته، او را بر حصار به جهت قرباني سوختني گذرانيد27

 . روانه شده، به زمين خود مراجعت كردندپس از نزد وي. پديد آمد
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بنده ات، شوهرم مرد و تو مي داني كه بنده ات از خداوند مي ترسيد، و طلبكار او آمده است تا :  وزني از زنان پسران انبيا نزد اَليشَع تضرع نموده، گفت1
  .دو پسر مرا براي بندگي خود ببرد

  .كنيزت را در خانه چيزي سواي ظرفي از روغن نيست«: او گفت» نم؟ و در خانه چه داري؟بگو براي تو چه ك:  اَليشَع وي را گفت2
  .برو ظرفها از بيرون از تمامي همسايگان خود طلب كن، ظرفهاي خالي و بسيار بخواه:  او گفت3
 .ذار و داخل شده، در را بر خودت و پسرانت ببند و در تمامي آن ظرفها بريز و هرچه پر شود به كنار بگ4
  .  پس از نزد وي رفته، در را بر خود و پسرانش بست و ايشان ظرفها نزد وي آورده، او مي ريخت5
  . و روغن باز ايستاد» .ظرفي ديگر نيست«: او وي را گفت» .ظرفي ديگر نزد من بياور:  و چون ظرفها را پركرده بود به يكي از پسران خود گفت6
 . برو و روغن را بفروش و قرض خود را ادا كرده، تو پسرانت از باقي مانده گذران كنيد:  و او وي را گفت. پس رفته، آن مرد خدا را خبر داد7

 و روزي واقع شد كه اَليشَع به شونيم رفت و در آنجا زني بزرگ بود كه بر او ابرام نمود كه طعام بخورد؛ و هرگاه عبور مي نمود، به آنجا به جهت نان 8
  .خوردن ميل مي كرد

 . اينك فهميده ام كه اين مرد مقدسِ خداست كه هميشه از نزد ما مي گذرد:  پس آن زن به شوهر خود گفت9

 . پس براي وي باالخانه اي كوچك بر ديوار بسازيم و بستر و خوان و كرسي و شمعداني در آن براي وي بگذرانيم كه چون نزد ما آيد، در آنجا فرود آيد10
  .به آن باالخانه فرود آمده، در آنجا خوابيد پس روزي آنجا آمد و 11
  .و چون او را خواند، او به حضور وي ايستاد» .اين زن شونمي را بخوان:  و به خادم خود، جِيحزي گفت12
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: لشكركاري داري؟ او گفتبه او بگو كه اينك تمامي اين زحمت را براي ما كشيده اي؛ پس براي تو چه شود؟ آيا با پادشاه يا سردار :  و او به خادم گفت13
  .ني، من درميان قوم خود ساكن هستم

  .يقين كه پسري ندارد و شوهرش سالخورده است«: پس براي اين زن چه بايد كرد؟ جِيحزي عرض كرد:  و او گفت14
  .پس وي را خوانده، او نزد در ايستاد. او را بخوان:  آنگاه اَليشَع گفت15
 . ني اي آقايم؛ اي مرد خدا به كنيز خود دروغ مگو: و او در گفت. ان حيات، پسري در آغوش خواهي گرفتدر اين وقت موافق زم:  و گفت16

 .  پس آن زن حامله شده، در آن وقت موافق زمان حيات به موجب كالمي كه اَليشَع به او گفته بود، پسري زاييد17

  .د دروگران رفت و چون آن پسر بزرگ شد روزي اتفاق افتاد كه نزد پدر خود نز18
  .وي را نزد مادرش ببر: و او به خادم خود گفت! آه سر من! آه سر من:  و به پدرش گفت19
  . پس او را برداشته، نزد مادرش برد و به زانوهايش تا ظهر نشست و مرد20
  . پس مادرش باال رفته، او را بر بستر مرد خدا خوابانيد و در را بر او بسته، بيرون رفت21
  .تمنّا اينكه يكي از جوانان و االغي از االغها بفرستي تا نزد مرد خدا بشتابم و برگردم: هرخود را آواز داده، گفت و شو22
  .سالمتي است: گفت. امروز چرا نزد او بروي، نه غُرة ماه و نه سبت است:  او گفت23
  .در راندن كوتاهي منمابران و برو و تا تو را نگويم :  پس االغ را آراسته، به خادم خود گفت24
  .   كه اينك زن شونمي مي آيد«: و چون مرد خدا او را از دور ديد، به خادم خود جِيحزي گفت.  پس رفته، نزد مرد خدا به كوه كَرمل رسيد25
  .سالمتي است: تآيا تو را سالمتي است و آيا شوهرت سالم و پسرت سالم است؟ او گف:  پس حال به استقبال وي بشتاب و وي را بگو26
او را واگذار زيراكه جانش در وي تلخ : و جِيحزي نزديك آمد تا او را دور كند اما مرد خدا گفت.  و چون نزد مرد خدا به كوه رسيد، به پايهايش چسبيد27

  .است و خداوند اين را از من مخفي داشته، مرا خبر نداده است
  م، مگر نگفتم مرا فريب مده؟آيا پسري از آقايم درخواست نمود:  و زن گفت28
كمر خود را ببند و عصاي مرا به دستت گرفته، برو و اگر كسي را مالقات كني، او را تحيت مگو و اگر كسي تو را تحيت گويد، :  پس او به جِيحزي گفت29

  .جوابش مده و عصاي مرا بر روي طفل بگذار
  . پس او برخاسته، در عقب زن روانه شد» .دت خودت قسم كه تو را ترك نكنمبه حيات يهوه و به حيات خو:  اما مادرِ طفل گفت30
طفل «پس به استقبال وي برگشته، او را خبر داد و گفت كه .  و جِيحزي از ايشان پيش رفته، عصا را بر روي طفل نهاد؛ اما نه آواز داد و نه اعتنا نمود31

 .بيدار نشد
  .د كه طفل مرده و بر بستر او خوابيده است پس اَليشَع به خانه داخل شده، دي32
  . و چون داخل شد، در را بر هر و بست و نزد خداوند دعا نمود33
 و برآمده بر طفل دراز شد و دهان خود را بر دهان وي و چشم خود را برچشم او و دست خود را بر دست او گذاشته، بر وي خم گشت و گوشت پسر 34

  .گرم شد
  .  يك مرتبه اين طرف و آن طرف بخراميد و برآمده، بر وي خم شد كه طفل هفت مرتبه عطسه كرد؛ پس طفل چشمان خود را باز كرد و برگشته، در خانه35
  .پسر خود را بردار«:  پس او را خواند و چون نزد او داخل شد، او وي را گفت.اناين زن شونمي را بخو:  و جِيحزي را آواز داده، گفت36
 . نزد پايهايش افتاد و رو به زمين خم شد و پسر خود را برداشته، بيرون رفت شده، پس آن زن داخل 37
ديگ بزرگ را بگذار و آش به : و او به خادم خود گفت. و قحطي در زمين بود و پسران انبيا به حضور وي نشسته بودند.  و اَليشَع به جلجال برگشت38

  .جهت پسران انبيا بپز
سبزيها بچيند و بوتة بري يافت و خيارهاي بري از آن چيده، دامن خود را پر ساخت و آمده، آنها را در ديگ آش خُرد كرد  و كسي به صحرا رفت تا 39

  . زيرا كه آنها را نشناختند
  .و نتوانستند بخورند! اي مرد خدا، مرگ در ديگ است:  پس براي آن خوردند، صدا زده، گفتند40
 .پس هيچ چيز مضّر در ديگ نبود. براي مردم بريز تا بخورند: در ديگ انداخت و گفتپس آن را . آرد بياوريد:  او گفت41
به مردم بده تا : پس او گفت.  و كسي از بعل شَليشَه آمده، براي مرد خدا خوراك نوبر، يعني بيست قرص نان جو و خوشه ها در كيسة خود آورد42

  .بخورند
به مردمان بده تا بخورند، زيرا خداوند چنين مي گويد كه خواهند خورد و از ايشان باقي : ر بگذارم؟ او گفتاينقدر را چگونه پيش صد نف:  خادمش گفت43

  .خواهد ماند
 . پس پيش ايشان گذاشت و به موجب كالم خداوند خوردند و از ايشان باقي ماند44
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ه بود، زيرا خداوند به وسيلة او اَرام را نجات داده بود، و آن مرد جبار،  و نُعمان سردار لشكر پادشاه آرام، در حضور آقايش مردي بزرگ و بلند جا1
  .شجاع ولي ابرص بود

  . و فوجهاي اَراميان بيرون رفته، كنيزكي كوچك از زمين اسرائيل به اسيري آوردند و او در حضور زن نُعمان را خدمت مي كرد2
  .ره است،  مي بود كه او را از برص شفا مي دادكاش كه آقايم در حضور نبي اي سام:  و خاتون خود گفت3
  .كنيزي از واليت اسرائيل است، چنين و چنان مي گويد:  پس كسي درآمده، آقاي خود را خبر داده، گفت4
و ده دست لباس به پس روانه شد و ده وزنة نقره و ششهزار مثقال طال .  بيا و برو و مكتوبي براي پادشاه اسرائيل مي فرستم : پس پادشاه اَرام گفت5

  .دست خود گرفت
 و مكتوب را نزد پادشاه اسرائيل آورد و در آن نوشته بود كه اآلن چون اين مكتوب به حضورت برسد، اينك بندة خود نُعمان را نزد تو فرستادم تا او را 6

  .از برصش شفا دهي
 من خدا هستم كه بميرانم و زنده كنم كه اين شخص نزد من فرستاده است تا آيا:  اما چون پادشاه اسرائيل مكتوب را خواند لباس خود را دريده، گفت7

 .پس بدانيد و ببيندكه او بهانه جويي از من مي كند. كسي را از برصش شفا بخشم
 او نزد من بيايد تا بداند  يدي؟لباس خود را چرا در:  اما پس اَليشَع، مرد خدا شنيد كه پادشاه اسرائيل لباس خود را دريده است، نزد پادشاه فرستاده، گفت8

  .كه در اسرائيل نبي اي هست
  . پس نُعمان با اسبان و ارابه هاي خود آمده، نزد درِ خانْه اَليشَع ايستاد9
  .برو و در اُردن هفت مرتبه شست و شو نما و گوشتت به تو برگشته، طاهر خواهي شد:  و اَليشَع رسولي نزد وي فرستاده، گفت10
اينك گفتم البته نزد من بيرون آمده، خواهد ايستاد و اسم خداي خود، يهوه را خوانده، و دست خود را بر جاي : نُعمان غضبناك شده، رفت و گفت اما 11

  .برص حركت داده، ابرص را شفا خواهد داد
  . شست و شو نكنم تا طاهر شوم؟ پس برگشته، با خشم رفت آيا اَبانَه و فَرفَر، نهرهاي دمشق، از جميع آبهاي اسرائيل بهتر نيست؟ آيا در آنها12
اي پدر ما، اگر نبي تو را امري بزرگ گفته بود، آيا آن را بجا   نمي آوردي؟ پس چند مرتبه زياده :  اما بندگانش نزديك آمده، او را خطاب كرده، گفتند13

  .چون تو را گفته است شست و شو كن و طاهر شو
 .رتبه در اًردن به موجب كالم مرد خدا غوطه خورد و گوشت او مثل گوشت طفل كوچك برگشته، طاهر شد پس فرود شده، هفت م14
اينك اآلن دانسته ام كه در تمامي زمين جز در :  پس او با تمامي جمعيت خود نزد مرد خدا مراجعت كرده، داخل شد و به حضور وي ايستاده، گفت15

  .اينكه هديه اي از بنده ات قبول فرماييو حال تمنّا . اسرائيل خدايي نيست
  .و هرچند او را ابرام نمود كه بپذيرد ابا نمود. به حيات يهوه كه در حضور وي ايستاده ام قسم كه قبول نخواهم كرد:  او گفت16
ده ات قرباني سوختني و ذبيحه نزد خدايان غير نخواهد اگر نه، تمنّا اين كه دو بار قاطر از خاك بنده ات داده شود زيرا كه بعد از اين، بن:  و نُعمان گفت17

  .گذرانيد االّ نزد يهوه
 اما در اين امر، خداوند بندة تو را عفو فرمايد كه چون آقايم به خانة رِمون داخل شده، در آنجا سجده نمايد و بر دست من تكيه كند و من در خانة رِمون 18

ون سجده كنم، خداوند بندة تو را در اين امر عفو فرمايدسجده نمايم، يعني جون در خانة رم.  
  .و از نزد وي اندك مسافتي برفت .به سالمتي برو:  او وي را گفت19
 كه من از به حيات يهوه قسم. اينك آقايم از گرفتن دست اين نُعمان اَرامي آنچه كه آورده بود، امتناع نمود«:  اما جيحزي كه خادم اَليشَع مرد خدا بود گفت20

 ».عقب او دويده، چيزي از او خواهم گرفت
   آيا سالمتي است؟:  پس جيحري از عقب نُعمان شتافت و چون نُعمان اورا ديد كه از عقبش مي دود، از ارابة خود به استقبالش فرود آمد و گفت21
ره و دو ان انبيا از كوهستان افرايم نزد من آمده اند؛ تمنّا اينكه يك وزنة نقاينك اآلن دو جوان از پسر: آقايم مرا فرستاده، مي گويد. سالمتي است:  اوگفت22

 .دست لباس به ايشان بدهي
پس بر او ابرام نمود تا او دو وزنة نقره را در دو كيسه با دو دست لباس بست و بر دو خادم خود نهاد تا » .مرحمت فرموده، دو وزنه بگير«:  نُعمان گفت23

  .پيش او برند
 . و چون به عوفَل رسيد آنها را از دست ايشان گرفته، در خانه گذاشت و آن اشخاص را مرخص كرده، رفتند24
  .بنده ات جايي نرفته بود«: اي جيحزي از كجا مي آيي؟ گفتت:  و او داخل شده، به حضور آقاي خود ايستاد و اَليشَع وي را گفت25
 خود به استقبال تو برگشت؟ آيا اين وقت، وقت گرفتن نقره و گرفتن لباس و  رفت هنگامي كه آن مرد از ارابةآيا دل من همراه تو ن:  اَليشَع وي راگفت26

    باغات زيتون و تاكستانها و گله ها و رمه ها و غالمان و كنيزان است؟
 .ون رفتو از حضور وي مبروص مثل برف بير.  پس بزَص نُعمان به تو و ذريت تو تا به ابد خواهد چسبيد27
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  . و پسران انبيا به اَليشَع گفتند كه اينك مكاني كه در حضور تو در آن ساكنيم، براي ما تنگ است1
  .برويد: او گفت.  پس به اُردن برويم و هريك چوبي از آنجا بگيريم و مكاني براي خود در آنجا بسازيم تا در آن ساكن باشيم2
  .او جواب داد كه مي آيم. همراه بندگانت بيامرحمت فرموده، :  و يكي از ايشان گفت3
  . پس همراه ايشان روانه شد و چون به اُردن رسيدند، چوبها را قطع نمودند4
  .آه اي آقايم، زيراكه عاريه بود:  و هنگامي كه يكي از ايشان تير را مي بريد، آهن تبر در آب افتاد و او فرياد كرده، گفت5
  . و چون جا را به وي نشان داد، او چوبي بريده، در آنجا انداخت و آهن را روي آب آورد د؟كجا افتا:  پس مرد خدا گفت6
 .پس دست خود را دراز كرده، آن را گرفت. براي خود آب بردار:  پس گفت7
  .در فالن جا اردوي من خواهد بود:  و پادشاه اَرام با اسرائيل جنگ مي كرد و با بندگان خود مشورت كرده، گفت8
  .باحذر باش كه از فالن جا گذر نكني زيرا كه اًراميان به آنجا نزول كرده اند: ما مرد خدا نزد پادشاه اسرائيل فرستاده، گفت ا9
 . و پادشاه اسرائيل به مكاني كه مرد خدا او را خبر داد و وي را از آن انذار نمود، فرستاده، خود را از آنجا نه يكبار و نه دو بار محافظت كرد10
  آيا مرا خبر نمي دهيد كه كدام از ما به طرف پادشاه اسرائيل است؟:  و دل پادشاه اَرام از اين امر مضطرب شد و خادمان خود را خوانده، به ايشان گفت11
گاه خود مي گويي، مخبر اي آقايم چنين نيست، بلكه اليشع نبي كه در اسرائيل است، پادشاه اسرائيل را از سخناني كه در خواب:  و يكي از خادمانش گفت12

  .مي سازد
  .پس او را خبر دادند كه اينك در دوتان است. برويد و ببينيد كه او كجاست، تا بفرستم و او را بگيرم:  او گفت13
  . پس سواران و ارابه ها و لشكر عظيمي بدانجا فرستاد و ايشان وقت شب آمده، شهر را احاطه نمودند14
آه اي : پس خادمش وي را گفت. برخاسته، بيرون رفت و  اينك لشكري با سوران و ارابه ها شهر را احاطه نموده بودند و چون خادم مرد خدا صبح 15

   آقايم چه بكنيم؟
  .مترس زيرا آناني كه با مايند از آناني كه با ايشانند بيشترند : او گفت16
پس خداوند چشمان خادم را گشود و او ديد كه اينك كوههاي اطراف اليشع از سواران و . اي خداوند چشمان او را بگشا تا ببيند:  و اَليشَع دعا كرده، گفت17

  .ارابه هاي آتشين پر است
پس ايشان را به موجب كالم اليشع . تمنّا اينكه اين گروه را به كوري مبتال سازي:  و چون ايشان نزد وي فرود شدند، اَليشع نزد خداوند دعا كرده، گفت18

  . ساختبه كوري مبتال
 .پس ايشان را به سامره آورد. از عقب من بياييد و شما را به كسي كه مي طلبيد، خواهم رسانيد. راه اين نيست و شهر اين نيست:  و اَليشَع، ايشان راگفت19
شان را گشود و ديدند كه اينك در پس خداوند چشمان اي.  اي خداوند چشمان ايشان را بگشا تا ببينند:  و هنگامي كه وارد سامره شدند، اَليشَع گفت20

  .سامره هستند
  اي پدرم آيا بزنم؟ آيا بزنم؟:  آنگاه پادشاه اسرائيل چون ايشان را ديد، به اَليشَع گفت21
قاي خود مزن؛ آيا كساني را كه به شمشير و كمان خود اسير كرده اي خواهي زد؟ نان و آب پيش ايشان بگذار تا بخورند و بنوشند و نزد آ : او گفت22

  .بروند
و بعد از آن، فوجهاي اَرام ديگر .  پس ضيافتي بزرگ براي ايشان برپا كرد و چون خوردند و نوشيدند، ايشان را مرخص كرد كه نزد آقاي خويش رفتند23

 .به زمين اسرائيل نيامدند
  .رآمده سامره را محاصره نمود و بعد از اين، واقع شد كه بنَهدد، پادشاه اَرام، تمام لشكر خود را جمع كرد و ب24
 و قحطي سخت در سامره بود  و اينك آن را محاصره نموده بودند، به حدي كه سر االغي به هشتاد پارة نقره و يك ربع قاب جلغوزه، به پنج پارة نقره 25

  .فروخته مي شد
  .ي آقايم پادشاه، مدد كنا:  و چون پادشاه اسرائيل بر باره گذر مي نمود؛ زني نزد وي فرياد برآورده، گفت26
  اگر خداوند تو را مدد  نكند، من از كجا تو را مدد كنم؟ آيا از خَرمن يا از چرخُشْت؟:  او گفت27
  .پسر خود را بده تا امروز بخوريم و پسر مرا فردا خواهيم خورد: اين زن به من گفت:  او عرض كرد تو را چه شد؟:  پس پادشاه او را گفت28
  .اما او پسر خود را پنهان كرد. پسرت را بده تا او را بخوريم: را پختيم و خورديم و روز ديگر وي را گفتم پس پسر م29
  . و چون پادشاه سخن زن را شنيد، رخت خود را بدريد و او بر باره مي گذشت و قوم ديدند كه اينك در زير درخت لباس خود پالس دربر داشت30
  .كه زياده بكند اگر سر اَليشََع بن شافاط امروز بر تنش بماندخدا به من مثل اين بل:  و گفت31
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 و اَليشَع در خانة خود نشسته بود و مشايخ، همراهش نشسته بودند و پادشاه، كسي را از نزد خود فرستاد و قبل از رسيدن قاصد نزد وي، اَليشَع به 32
 متوجه باشيد وقتي كه قاصد برسد، در را ببنديد و او را از در برانيد؛  را از تن  جدا كند؟آيا مي بينيد كه اين پسر قاتل فرستاده است تا سر م: مشايخ گفت

  آيا صداي پايهاي آقايش در عقبش نيست؟
 م؟اينك اين بال از جانب خداوند است؛ چرا ديگر براي خداوند انتظار بكش:  و چون او هنوز به ايشان سخن مي گفت، اينك قاصد نزد وي رسيد و او گفت33

  
7 

خداوند چنين مي گويد كه فردا مثل اين وقت يك كيل آرد نرم به يك مثقال و دو كيل جو به يك مثقال نزد دروازة . كالم خداوند را بشنويد:  و اَليشَع گفت1
  .سامره فروخته مي شود

ها هم در آسمان بسازد، آيا اين چيز واقع تواند شد؟ اينك اگر خداوند پنجره :  و سرداري كه پادشاه بر دست وي تكيه مي نمود در جواب مرد خدا گفت2
 .همانا تو به چشم خود خواهي ديد اما از آن نخواهي خورد: او گفت

  چرا ما اينجا بنشينيم تا بميريم؟:  و چهار مرد مبروص نزد دهنة دروازه بودند و به يكديگر گفتند3
پس حال برويم و خود را به .  در آنجا خواهيم مرد و اگر در اينجا بمانيم، خواهيم مرد اگر گوييم به شهر داخل شويم، همانا قحطي  در شهر است و4

  .اگر ما را زنده نگاه دارند، زنده خواهيم ماند و اگر ما را بكشند، خواهيم مرد. اردوي اراميان بيندازيم
  .يان رسيدند اينك كسي در آنجا نبود پس وقت شام برخاستند تا به اردوي اَراميان بروند، اما چون به كنار اردوي اَرام5
اينك پادشاه اسرائيل، پادشاهان جتّّيان و پادشاهان :  زيرا صداي ارابه ها و اسبان و صداي لشكر عظيمي را در اردوي اَراميان شنوانيد و به يكديگر گفتند6

  .مصريان را به ضد ما اجير كرده است تا بر ما بيايند
  .ر كردند و خيمه ها و اسبان و االغها و اردوي خود را به طوري كه بود ترك كرده، از ترس جان خود گريختند پس برخاسته، به وقت شام فرا7
 و آن مبروصان به كنار اردو آمده، به خيمه اي داخل شدند و اكل و شرب نموده، از آنجا نقره و طال و لباس گرفته، رفتند و آنها را پنهان كردند و 8

 .ديگر داخل شده، از آن نيز بردند؛ و رفته، پنهان كردندبرگشته و به خيمه اي 
ما خوب نمي كنيم؛ امروز روز بشارت است و ما خاموش مي مانيم و اگر تا روشنايي صبح به تأخير اندازيم، باليي به ما خواهد :  پس به يكديگر گفتند9

  .رسيد؛ پس اآلن بياييد برويم و به خانة پادشاه خبر دهيم
به اردوي اَراميان درآمديم و اينك در آنجا نه كسي و نه صداي انساني بود مگر : گفتند. ربانان شهر را صدا زدند و ايشان را مخبر ساخته پس رفته، د10

 .اسبان بسته شده، و االغها بسته شده و خيمه ها به حالت خود
  . پس دربانان صدا زده، خاندان پادشاه را در اندرون اطالع دادند11
پس . مي دانند كه ما گرسنه هستيم: به تحقيق شما را خبر مي دهم كه اَراميان به ما چه خواهند كرد: ه در شب برخاست و به خادمان خود گفت و پادشا12

  .م شداز اردو بيرون رفته، خود را در صحرا پنهان كرده اند و مي گويند چون از شهر بيرون آيند، ايشان را زنده خواهيم گرفت و به شهر داخل خواهي
اينك آنها مثل تمامي گروه اسرائيل كه هالك شده اند، (پنج رأس از اسبان باقي مانده كه در شهر باقي اند، بگيرند :  و يكي از خادمانش در جواب وي گفت13

  .و بفرستيم تا دريافت نماييم) مي باشند
  .برويد وتحقيق كنيد : پس دو ارابه با اسبها گرفتند و پادشاه از عقب لشكر اَرام فرستاده، گفت14
 پس از عقب ايشان تا اُردن رفتند و اينك تمامي راه از لباس و ظروفي كه اَراميان از تعجيل خود انداخته بودند، پر بود، پس رسوالن برگشته، پادشاه را 15

 .مخبر ساختند
  .ال و دو كيل جو به يك مثقال به موجب كالم خداوند به فروش رفت و قوم بيرون رفته ، اردوي اَراميان را غارت كردند و يك كيل آرد نرم به يك مثق16
 و پادشاه آن سردار را كه بر دست وي تكيه مي نمود بر دروازه گماشت و خلق، او را نزد دروازه پايمال كردند كه مرد برحسب كالمي كه مرد خدا گفت 17

  .هنگامي كه پادشاه نزد وي فرود آمد
 مرد خدا، پادشاه را خطاب كرده، گفته بود كه فردا مثل وقت دو كيل جو به يك مثقال و يك كيل آرد نرم به يك مثقال نزد  و و واقع شد به نهجي كه18

  دروازة سامره فروخته خواهد شد،
 گفت اينك به چشمان خود اگر خداوند پنجره ها هم در آسمان بگشايد، آيا مثل اين امر واقع تواند شد؟ و او:  و آن سردار در جواب مرد خدا گفته بود19

  خواهي ديد اما از آن نخواهي خورد،
 . پس او را همچنين واقع شد زيرا خلق او را نزد دروازه پايمال كردند كه مرد20
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اكن شو، زيرا تو و خاندانت برخاسته، برويد و در جايي كه مي تواني ساكن شوي، س:  و اَليشَع به زني كه پسرش را زنده كرده بود، خطاب كرده، گفت1
  .خداوند قحطي خوانده است و هم بر زمين هفت سال واقع خواهد شد

  . و آن زن برخاسته، موافق كالم مرد خدا، عمل نمود و با خاندان خود رفته، در زمين فلسطينيان هفت سال مأوا گزيد2
  .ون آمد تا نزد پادشاه براي خانه و زمين خود استغاثه نمايد و واقع شد بعد از انقضاي هفت سال كه آن زن از زمين فلسطينيان مراجعت كرده، بير3
  .حال تمام اعمال عظيمي كه اَليشَع بجا آورده است، به من بگو«:  و پادشاه با جيحزي، خادم مرد خدا گفتگو مي نمود و مي گفت4
كه پسرش را زنده كرده بود، نزد پادشاه به جهت خانه و زمين  و هنگامي كه او براي پادشاه بيان مي كرد كه چگونه مرده اي را زنده نمود، اينك زني 5

  .اين همان زن است و پسري كه اليشع زنده كرد، اين است! اي آقايم پادشاه: و جيحزي گفت. خود استغاثه نمود
تمامي مايملك او و تمامي حاصل ملك او :  و چون پادشاه از زن پرسيد، او وي را خبر داد؛ پس پادشاه يكي از خواجگان خود را برايش تعيين نموده، گفت6

 .را از روزي كه زمين را  ترك كرده است تا اآلن به او رد نما
  .و به او خبر داده، گفتند كه مرد خدا اينجا آمده است. و اَليشَع به دمشق رفت و بنْهدد، پادشاه اَرام، بيمار بود 7
گرفته، براي مالقات مرد خدا برو و به واسطة او از خداوند سؤال نما كه آيا از اين مرض خود شفا هديه اي به دست خود :  پس پادشاه به حزائيل گفت8

  خواهم يافت؟
پسرت، : و آمده، به حضور وي ايستاد و گفت.  و حزائيل براي مالقات وي رفته، هديه اي به دست خود گرفت، يعني بار چهل شتر از تمامي نفايس دمشق9

  آيا از اين مريض خود شفا خواهم يافت؟: رام مرا نزد تو فرستاده، مي گويدبنْهدد، پادشاه اَ
  .البته شفا تواني يافت ليكن خداوند مرا اعالم نموده است كه هر آينه او خواهد مرد: برو و او را بگو:  و اَليشَع وي را گفت10
  . بگريستپس مرد خدا.  و چشم خود را خيره ساخته، بر وي نگريست تا خجل گرديد11
چونكه ضرري را كه تو به بني اسرائيل خواهي رسانيد، مي دانم؛ قلعه هاي ايشان را آتش خواهي : او جواب داد» آقايم چرا گريه مي كند؟:  و حزائيل گفت12

  .اهي كردزد و جوانان ايشان را به شمشير خواهي كشت، و اطفال ايشان را خُرد خواهي نمود و حامله هاي ايشان را شكم پاره خو
  .خداوند بر من نموده است كه تو پادشاه اَرام خواهي شد: بندة تو كه سگ است، كيست كه چنين عمل عظيمي بكند؟ اَليشَع گفت:  و حزائيل گفت13
  .البته شفا خواهي يافتبه من گفت كه : اَليشَع تو را چه گفت؟ او جواب داد:  پس از نزد اَليشَع روانه شده، نزد آقاي خود آمد و او وي را گفت14
 . و در فرداي آن روز، لحاف را گرفته آن را در آب فرود برد و بر رويش گسترد كه مرد و حزائيل در جايش پادشاه شد15
  .ودا آغاز سلطنت نمود و در سال پنجم يورام بن اَخاب، پادشاه اسرائيل، وقتي كه يهوشافاط هنوز پادشاه يهودا بود، يهورام بن يهوشافاط، پادشاه يه16
  .  و چون پادشاه شد، سي و دو ساله بود و هشت سال در اورشليم پادشاهي كرد17
 و به طريق پادشاهان اسرائيل به نحوي كه خاندان اَخاب عمل مي نمودند سلوك نمود، زيرا كه دختر اَخاب، زن او بود و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، 18

  .به عمل مي آورد
  . خداوند به خاطر بندة داود نخواست كه يهودا را هالك سازد چونكه وي را وعده داده بود كه او را و پسرانش را هميشه اوقات، چراغي بدهد اما19
  . و در ايام وي اَدوم از زير دست يهودا عاصي شده، پادشاهي بر خود نصب كردند20
در شب برخاسته، اَدوميان را كه او را احاطه نموده بودند و سرداران ارابه ها را شكست داد و قوم  و يورام با تمامي ارابه هاي خود به صعير رفتند و 21

  .به خيمه هاي خود فرار كردند
  . و اَدوم از زير دست يهودا تا امروز عاصي شده اند و لبنَه نيز در آن وقت عاصي شد22
   ايآم پادشاهان يهودا مكتوب نيست؟ و بقية وقايع يورام و آنچه كرد، آيا در كتاب تواريخ 23
 .و پسرش اَخَزْيا به جايش پادشاهي كرد. پدران خود دفن شد  و يورام با پدران خود خوابيد و در شهر داود با24
  . آغاز سلطنت نمود  و در سال دوازدهم يورام بن اَخاب، پادشاه اسرائيل، اَخَزْيا ابن يهورام، پادشاه يهودا،25
  . بيست و دو ساله بود و يك سال در اورشليم پادشاهي كرد و اسم مادرش عتَلْيا، دختر عمري پادشاه اسرائيل بود ا چون پادشاه شد، و اَخَزْي26
  .  و به طريق خاندان اَخاب سلوك نموده، آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، مثل خاندان اَخاب به عمل مي آورد زيرا كه داماد خاندان اَخاب بود27
  . و با يورام بن اَخاب براي مقاتله با حزائيل پادشاه اَرام به راموت جِلعاد رفت و اَراميان، يورام را مجروح ساختند28
 و . و يورام پادشاه به يزرعيل مراجعت كرد تا از جراحتهاي كه اَراميان به وي رسانيده بودند هنگامي كه با حزائيل، پادشاه اَرام جنگ مي نمود، شفا يابد29

 .اَخَزْيا ابن يهورام، پادشاه يهودا، به يزرئيل فرود آمد تا يورام بن اخاب را عيادت نمايد چونكه مريض بود
  
9 

  .كمر خود را ببند و اين حقّه روغن را به دست خود گرفته، به راموت جلْعاد برو«:  و اَليشَع نبي يكي از پسران انبيا را خوانده، به او گفت1
  .ا رسيدي، ييهوابن يهوشافاط بن نمشي را پيدا كن و داخل شده، او را از ميان برادرانش برخيزان و او را به اطاق خلوت ببر و چون به آنج2
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 .اپس در را باز كرده، فرار كن و درنگ منم.  روغن را گرفته، به سرش بريز و بگو خداوند چنين مي گويد كه تو را به پادشاهي اسرائيل مسح كردم  و حقّة3
  . پس آن جوان، يعني آن نبي جوان به راموت جلْعاد آمد4
به تو اي :  گفت به كدام يك از جميع ما؟: ييهو گفت. اي سردار با تو سخني دارم:  و چون بدانجا رسيد، اينك سرداران لشكر نشسته بودند و او گفت5

  !سردار
  .د كه تو را بر قوم خداوند، يعني بر اسرائيل به پادشاهي مسح كردم پس برخاسته، به خانه داخل شد و روغن را به سرش ريخته مي گوي6
  . و خاندان آقاي خود، اَخاب را خواهي زد تا من انتقام خون بندگان خود، انبيا را و خون جميع بندگان خداوند را از دست ايزابل بكشم7
  . و رها شده اي در اسرائيل را منقطع خواهم ساخت و تمامي خاندان اَخاب هالك خواهند شد و از اَخاب هر مرد را و هر بسته8
  . و خاندان اَخاب را مثل خاندان يربعام بن نَباط و مانند خاندان بعشا ابن اخيا خواهم ساخت9
 .پس در را باز كرده، بگريخت» . و سگان، ايزابل را در ملك يزْعيل خواهند خورد و دفن كننده اي نخواهند بود10
شما اين مرد و :  به ايشان گفت آيا سالمتي است؟ و اين ديوانه براي چه نزد تو آمد؟: بندگان آقاي خويش بيرون آمد و كسي وي را گفت و ييهو نزد 11

  .كالمش را مي دانيد
  .به پادشاهي اسرائيل مسح كردمتو را :  گفت كه خداوند چنين مي فرمايد چنين و چنان به من تكلم نموده،: پس او گفت. چنين نيست ما را اطالع بده:  گفتند12
 . آنگاه ايشان تعجيل نموده، هر كدام رخت خود را گرفته، آن را زير او به روي زينه نهادند، و كَرنّآ را نواخته، گفتند كه ييهو پادشاه است13
  .حزائيل، پادشاه اَرام نگاه مي داشتند لهذا ييهو ابن يهوشافاط بن يورام بشوريد و يورام خود و تمامي اسرائيل، راموت جلْعاد را از 14
 اما يهورام پادشاه به يررعيل مراجعت كرده بود تا از جراحتهايي كه اَراميان به او رسانيده بودند وقتي كه با حرائيل، پادشاه اَرام، جنگ مي نمود، شفا 15

  .شهر بيرون رود مبادا رفته، به يررعيل خبر برسانداگر رأي شما اين است، مگذاريد كه كسي رها شده، از : پس ييهو گفت. يابد
 . پس ييهو به ارابه سوار شده، به يزرعيل رفت زيراكه يورام در آنجا بستري بود و اَخزْيا، پادشاه يهودا براي عيادت يورام فرود آمده بود16
سواري گرفته، به استقبال : و يهورام گفت. جمعيتي مي بينم: مد، ديد و گفت پس ديده باني بر برج يزْرعيل ايستاده بود، و جمعيت ييهو را وقتي كه مي آ17

   ايشان بفرست تا بپرسد كه آيا سالمتي است؟
 به عقب من   ييهو جواب داد كه تو را با سالمتي چه كار است؟ پادشاه چنين مي فرمايد كه آيا سالمتي است؟«:  پس سواري به استقبال وي رفت و گفت18

  .و  ديده بان خبر داده گفت كه قاصد نزد ايشان رسيد، اما بر نمي گردد .برگرد
 به  تو را با سالمتي چه كار است؟:  ييهو جواب داد پادشاه چنين مي فرمايد كه آيا سالمتي است؟:  پس سوار ديگري فرستاد و او نزد ايشان آمد و گفت19

  .عقب من برگرد
 .ايشان رسيد، اما برمي گردد و راندن مثل راندن ييهو ابن نمشي است زيرا كه به ديوانگي مي راند گفت كه نزد   و ديده بان خبر داده،20
و به .  خود بيرون رفتند  او را حاضر كردند و يهورام، پادشاه اسرائيل و اَخَريا، پادشاه يهودا، هر يك بر ارابة پس ارابة. حاضر كنيد:  و يهورام گفت21

  .رون شده، او را در ملك نابوت يرزعيلي يافتنداستقبال ييهو بي
چه سالمتي مادامي كه زناكاري و مادرت ايزابل و جادوگري وي اينقدر زياد : اي ييهو آيا سالمتي است؟ او جواب داد:  ييهو را ديد گفت  و چون يهورام،22

   است؟
  .اي اَخزْيا خيانت است«: خَريا گفت دست خود را برگردانيده، فرار كرد و به اَ  آنگاه يهورام،23
  . و ييهو كمان خود را به قوت تمام كشيده، در ميان بازوهاي يهورام زد كه تير از دلش بيرون آمد و در ارابة خود افتاد24
نه وقتي كه من و تو با هم از عقب پدرش او را برداشته، در حصّه ملك نابوت يزْرعيلي بينداز و بياد آور كه چگو:  و ييهو به بدقَر، سردار خود گفت25

  .اَخاب، سوار مي بوديم، خداوند اين وحي را دربارة او فرمود
پس اآلن او را . كه در اين ملك به تو مكافات خواهم رسانيد: هر آينه خون نابوت و خون پسرانش را ديروز ديدم و خداوند مي گويد:  خداوند مي گويد26

 .ند او را در اين ملْك بيندازبردار و به موجب كالم خداو
 اما چون اَخَزْيا، پادشاه يهودا اين را ديد، به راه خانة بوستان فرار كرد و ييهو او را تعاقب نموده، فرمود كه او را بزنيد و او را نيز در ارابه اش به فراز 27

  . زدند و او تا مجدو فرار كرده، در آنجا مرد،جوز كه نزد يبلَعام است
 . و خادمانش او را در ارابه به اورشليم بردند و او را در مزار خودش در شهر داود با پدرانش دفن كردند28
 . و در سال يازدهم يورام بن اَخاب، اَخزْيا بر يهودا پادشاه شد29
  .داده، از پنجره نگريست و چون ييهو به يررعيل آمد، ايزابل اين را شنيده، سرمه به چشمان خود كشيد و سر خود را زينت 30
   آيا زمري را كه آقاي خود را كشت، سالمتي بود؟:  و چون ييهو به دروازه داخل شد، او گفت31
  .كيست كه به طرف من باشد؟ كيست؟ پس دو نفر از خواجگان به سوي او نظر كردند:  و او به سوي پنجره نظر افكنده، گفت32
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  .را به زير انداختند و قدري از خونش بر ديوار و اسبان پاشيده شد و او را پايمال كردپس او . او را بيندازيد:  و او گفت33
  .اين زن ملعون را نظر كنيد، و او را دفن نماييد، زيرا كه او دختر پادشاه است«: پس گفت.  و داخل شده، به اكل و شرب مشغول گشت34
  . كفهاي دست، چيزي از او نيافتند اما چون براي دفن كردنش رفتند، جز كاسه سر و پايها و35
اين كالم خداوند است كه به واسطة بندة خود، ايلياي تشْبي تكلّم نموده، گفت كه سگان گوشت ايزابل را در : و او گفت.  پس برگشته، وي را خبر دادند36

  .ملك يزْرعيل خواهند خورد
 .واهد بود، به طوري كه نخواهند گفت كه اين ايزابل است و الش ايزايل مثل سرگين به روي زمين، در ملك يررعيل خ37
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  : پس ييهو مكتوبي نوشته، به سامره نزد سروران يزْرعيل كه مشايخ و مربيان پسران اَخاب بودند فرستاده، گفت.  و هفتاد پسر اَخاب در سامره بودند1
  ه ها و اسبان و شهر حصاردار و اسلحه با شما است،     اآلن چون اين مكتوب به شما برسد چونكه پسران آقاي شما به اراب2
  . پس بهترين و نيكوترين پسران آقاي خود را انتخاب كرده، او را بر كرسي پدرش بنشانيد و به جهت خانة آقاي خود جنگ نماييد3
  ما چگونه مقاومت خواهيم كرد؟اينك دو پادشاه نتوانستند با او مقاومت نمايند، پس «:  اما ايشان به شدت ترسان شدند و گفتند4
ما بندگان تو هستيم و هر چه به ما بفرمايي بجا خواهيم آورد؛ كسي را «:  پس ناظر خانه و رئيس شهر و مشايخ و مربيان را نزد ييهو فرستاده، گفتند5

  .آنچه درنظر تو پسند آيد، به عمل آور. پادشاه نخواهيم ساخت
اگر شما با من هستيد و سخن مرا خواهيد شنيد، سرهاي پسران آقاي خود را بگيريد و فردا مثل اين وقت نزد «: گفت پس مكتوبي ديگر به ايشان نوشت و 6

 .من به يررعيل بياييد، و آن پادشاه زادگان كه هفتاد نفر بودند، نزد بزرگان شهر كه ايشان را تربيت مي كردند، مي بودند
ه زادگان را گرفته، هر هفتاد نفر را كشتند و سرهاي ايشان را در سبدها گذاشته، به يزْرعيل، نزد وي  و چون آن مكتوب نزد ايشان رسيد، پادشا7

  .فرستادند
  .آنها را به دو توده نزد دهنة دروازه تا صبح بگذاريد :او گفت. سرهاي پسران پادشاه را آوردند«:  و قاصدي آمده، او راخبر داد و گفت8
اما كيست كه جميع اينها را . اينك من بر آقاي خود شوريده، او را كشتم. شما عادل هستيد:  بايستاد و به تمامي قوم گفت بامدادان چون بيرون رفت،9

  كشته است؟
ايليا گفته،  پس بدانيد كه از كالم خداوند كه خداوند دربارة خاندان اَخاب گفته است، حرفي به زمين نخواهد افتاد و خداوند آنچه را كه به واسطة بندة خود 10

  .بجا آورده است
 . و ييهو جميع باقي ماندگان خاندان اَخاب را كه در يزْرعيل بودند، كشت، و تمامي بزرگانش و اَصْدقايش و كاهنانش را تا از برايش كسي باقي نماند11
   پس برخاسته، و روانه شده، به سامره آمد و چون در راه به بيت عقْد شبانان رسيد،12
برادران اَخَزْيا هستيم و مي آييم تا پسران پادشاه و پسران ملَكه را تحيت : شما كيستيد؟ گفتند: يهو به برادران اَخَزْيا، پادشاه يهودا دچار شده، گفت ي13

  .گوييم
 . عقد كشتند كه از ايشان احدي رهايي نيافتپس ايشان را زنده گرفتند و ايشان را كه چهل و دو نفر بودند، نزد چاه بيت» .اينها را زنده بگيريد:  او گفت14
 و چون از آنجا روانه شد، به يهوناداب بن ركاب كه به استقبال او مي آمد، برخورد و او را تحيت نموده، گفت كه آيا دل تو راست است، مثل دل من با 15

  .پس دست خود را به او داد و او وي را نزد خود به ارابه بركشيد. بدهاگر هست، دست خود را به من : گفت. دل تو؟ يهوناداب جواب داد كه راست است
  .و او را بر ارابة وي سوار كردند. همراه من بيا، و غيرتي كه براي خداوند دارم، ببين:  و گفت16
د ساخت برحسب كالمي كه خداوند به ايليا  و چون به سامره رسيد، تمامي باقي ماندگان اَخاب را كه در سامره بودند، كُشت به حدي كه اثر او را نابو17

 .گفته بود
  .اَخاب بعل را پرستش كثير خواهد نمود«:  پس ييهو تمامي قوم را جمع كرده، به ايشان گفت18
. بح عظيمي براي بعل دارم پس اآلن جميع انبياي بعل و جميع پرستندگانش و جميع كَهنة او را نزد من بخوانيد و احدي از ايشان غايب نباشد زيرا قصد ذ19

  .اما ييهو اين را از راه حيله كرد تا پرستندگان بعل را هالك سازد. هر كه حاضر نباشد زنده نخواهد ماند
  .و آن را اعالن كردند. محفلي مقدس براي بعل تقديس نماييد:  و ييهو گفت20
21و نزد تمامي اسرائيل فرستاد و تمامي پرستندگان بل سرتاسر پر شد و ييهعل داخل شدند و خانة بعل آمدند و احدي باقي نماند كه نيامد و به خانة بع.  
  .و او براي ايشان لباس بيرون آورد.  و به ناظر مخزن لباس گفت كه براي جميع پرستندگان بعل لباس بيرون آور22
تفتيش كرده، دريافت كنيد كه كسي از بندگان يهوه در اينجا با شما : ستندگان بعل گفت و ييهو و يهوناداب بن ركاب به خانة بعل داخل شدند و به پر23

  .نباشد، مگر بندگان بعل و بس
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اگر يكنفر از ايناني كه به دست «: و ييهو هشتاد نفر براي خود بيرون در گماشته بود و گفت.  پس داخل شدند تا ذبايح و قرباني هاي سوختني بگذرانند24
  .ا سپردم رهايي يابد، خون شما به عوض جان او خواهد بودشم

پس ايشان را به دم . داخل شده، ايشان را بكُشيد و كسي بيرون نيايد:  و چون از گذرانيدن قرباني سوختني فارغ شدند، ييهو به شاطران و سرداران گفت25
  شهر بيت بعل رفتندپس به . شمشير كشتند و شاطران و سرداران ايشان را بيرون انداختند

   و تماثيل را كه در خانة بعل بود، بيرون آورده، آنها را سوزانيدند26
  . و تمثال بعل را شكستند و خانة بعل را منهدم ساخته، آن را تا امروز مزبله ساختند27
 . پس ييهو، اثر بعل را از اسرائيل نابود ساخت28
29برو از پيروي گناهان يعام بن نَباط كه اسرائيل را مرتكب گناه ساخته بود برنگشت، يعني از گوساله هاي طال كه در بيت ئيل و دان بود اما ييه.  
چونكه نيكويي كردي و آنچه درنظر من پسند بود، بجا آوردي و موافق هر چه در دل من بود با خانة اَخاب عمل نمودي، از اين «:  و خداوند به ييهو گفت30

  .و تا پشت چهارم بر كرسي اسرائيل خواهند نشستجهت پسران ت
 اما ييهو توجه ننمود تا به تمامي دل خود در شريعت يهوه، خداي اسرائيل، سلوك نمايد، و از گناهان يربعام كه اسرائيل، سلوك نمايد، و از گناهان 31

 . ساخته بود، اجتناب ننمود

  سرائيل شروع نمود؛ و حزائيل، ايشان را در تمامي حدود اسرائيل مي زد، و در آن ايام، خداوند به منقطع ساختن ا32
  .  يعني از اُردن به طرف طلوع آفتاب، تمامي زمين جِلْعاد و جاديان و رؤبينيان و منَّسيان را از عروعير كه بر وادي اَرنون است و جِلْعاد و باشان33
  هور او، آيا در كتابِ تواريخِ ايام پادشاهان اسرائيل مكتوب نيست؟ و بقية وقايع ييهو و هرچه كرد و تمامي ت34َ
  . پس ييهو اَخاز به جايش پادشاه شد35
 . و ايامي كه ييهو در سامره بر اسرائيل سلطنت نمود، بيست و هشت سال بود36
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  . خانوادة سلطنت را هالك ساختو چون عتَلْيا، مادر اَخَزْياد ديد كه پسرش مرده است، او برخاست و تمامي  1
 دزديده، او را با دايه اش   اما يهوشَبع دختر يورام پادشاه كه خواهر اَخَزْيا بود، يوآش پسر اَخَزْيا را گرفت، و او را از ميان پسران پادشاه كه كشته شدند،2

  .در اطاق خوابگاه از عتَلْيا پنهان كرد و او كشته نشد
 .ة خداوند شش سال مخفي ماند و عتَلْيا بر زمين سلطنت مي نمود و او نزد وي در خان3
 و در سال هفتم، يهوياداع فرستاده يوزباشيهاي كريتيان و شاطران را طلبيد و ايشان را نزد خود به خانة خداوند آورده، با ايشان عهد بست و به ايشان 4

  .اددر خانة خداوند قسم داد و پسر پادشاه را به ايشان نشان د
  .يك ثلث شما كه در سبت داخل مي شويد به ديده باني خانة پادشاه مشغول باشيد: كاري كه بايد بكنيد، اين است:  و ايشان را امر فرموده، گفت5
  . نشود و ثلث ديگر به دروازة سور و ثلثي به دروازه اي كه پشت شاطران است، حاضر باشيد، و خانه را ديده باني نماييد كه كسي داخل6
  . و دو دستة شما، يعني جميع آناني كه در روز سبت بيرون مي رويد، خانة خداوند را نزد پادشاه ديده باني نماييد7
و چون پادشا بيرون رود يا داخل .  و هركدام سالح خود را به دست گرفته، به اطراف پادشاه احاطه نماييد و هر كه از ميان صف ها درآيد، كشته گردد8

 . نزد او بمانيدشود،
 پس يوزباشيها موافق هر چه يهوياداع كاهن امر فرمود، عمل نمودند، و هركدام كسان خود را خواه از آناني كه در روز سبت داخل مي شدند و خواه از 9

  .آناني كه در روز سبت يرون مي رفتند، برداشته، نزد يهوياداع كاهن آمدند
  . ا را كه از آن داود پادشاه و در خانة خداوند بود، به يوزباشيها داد و كاهن  نيزه ها و سپره10
  . و هر يكي از شاطران، سالح خود را به دست گرفته، از طرف راست خانه تا طرف چپ خانه به پهلوي مذبح و به پهلوي خانه، به اطراف پادشاه ايستادند11
پادشاه : ، شهادت را به او داد و او را به پادشاهي نصب كرده، مسح نمودند و دستك زده، گفتند و او پسر پادشاه را بيرون آورده، تاج بر سرش گذاشت12

 .زنده بماند
  . و چون عتَلْيا آواز شاطران و قوم را شنيد، نزد قوم به خانة خداوند داخل شد13
زد پادشاه بودند و تمامي قوم زمين شادي مي كردند و كَرِنّاها را و سروران و كَرِنّانوازان ن.  و ديد كه اينك پادشاه برحسب عادت، نزد ستون ايستاده14

  !خيانت! پس عتَلْيا لباس خود را دريده، صدا زد كه خيانت. مينواختند
و برود، به شمشير او را از ميان صفها بيرون كنيد و هركه از عقب ا:  و يهوياداع كاهن، يوزباشيها را كه سرداران فوج بودند، امر فرموده، ايشان را گفت15

  . زيرا كاهن فرموده بود كه در خانة خداوند كشته نگردد. كشته شود
 . پس او را راه دادند و از راهي كه اسبان به اخنة پادشاه مي آمدند، رفت و در آنجا كشته شد16
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  .دشاه و قوم و يهويادع درميان خداوند و پادشاه قوم عهد بست تا قوم خداوند باشند و همچنين درميان پا17
و كاهن بعل، متّان را روبروي مذبح ها .  و تمامي قوم زمين به خانة بعل رفته، آن را منهدم ساختند و مذبح هايش و تماثيلش را خرد درهم شكستند18

  . كشتند و كاهن ناظران بر خانة خداوند گماشت
، ايشان پادشاه را از خانة خداوند به زير آوردند و به راه دروازة شاطران به خانة  و يوزباشيها و كريتيان و شاطران و تمامي قوم زمين را برداشته19

  .پادشاه آمدند و او بر كرسي پادشاهان بنشست
 . و تمامي قوم زمين شادي كردند و شهر آرامي يافت و عتَلْيا را نزد خانة پادشاه به شمشير كشتند20
 . و چون يوآش پادشاه شد، هفت ساله بود21
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  .و اسم مادرش ظبيه از بئرشَبع بود.  در سال هفتمِ ييهو، يهوآش پادشاه شد و چهل سال در اورشليم پادشاهي كرد1
  . و يهوآش آنچه را كه درنظر خداوند پسند بود، در تمام روزهايي كه يهوياداع كاهن او را تعليم مي داد، بجا مي آورد2
 .شته نشد و قوم هنوز در مكان هاي بلند قرباني مي گذرانيدند و بخور مي سوزانيدند مگر اين كه مكان هاي بلند بردا3
تمام نقرة موقوفاتي كه به خانة آورده شود، يعني نقرة رايج و نقرة هركس برحسب نفوسي كه براي او تقويم شده است، و «:  و يهوآش به كاهنان گفت4

  انة خداوند بياورد،هر نقره اي كه در دل كسي بگذرد كه آن را به خ
  . كاهنان آن را نزد خود بگيرند، هركس از آشناي خود؛ و ايشان خرابيهاي خانه را هر جا كه در آن خرابي پيدا كنند، تعمير نمايند5
  . اما چنان واقع شد كه در سال بيست و سوم يهوآشِ پادشاه، كاهنان، خرابيهاي خانه را تعمير نكرده بودند6
خرابيهاي خانه را چرا تعمير نكرده ايد؟ پس اآلن نقره اي ديگر از آشنايان «شاه، يهوياداع كاهن و ساير كاهنان را خوانده، به ايشان گفت كه  و يهوآش پاد7

  .خد مگيريد بلكه آن را به جهت خرابيهاي خانه بدهيد
 . نمايند و كاهنان راضي شدند كه نه نقره از قوم بگيرند و نه خرابيهاي خانه را تعمير 8

 و يهوياداعِ كاهن صندوقي گرفته و سوراخي در سرپوش آن كرده، آن را به پهلوي مذبح به طرف راست راهي كه مردم داخل خانة خداوند مي شدند، 9
 .و كاهناني كه مستحفظان در بودند، تمامي نقره اي را كه به خانة خداوند مي آوردند، در آن گذاشتند. گذاشت

كه نرة بسيار در صندوق بود، كاتب پادشاه و رئيس كهنه برآمده نقره اي را كه در خانة خداوند يافت مي شد، در كيسه ها بسته، حساب  و چون ديدند 10
  .آن را مي دادند

اران و بنّايان كه در و ايشان آن را به نج.  و نقره اي را كه حساب آن داده مي شد، به دست كارگذاراني كه بر خانة خداوند گماشته بودند، مي سپردند11
  خانة خداوند كار مي كردند صرف مي نمودند،

 و به معماران و سنگ تراشان و به جهت خريدن چوب و سنگهاي تراشيده براي تعميرخرابيهاي خانة خداوند و به جهت هر خرجي كه براي تعمير خانه 12
  .الزم مي بود

  . آوردند، ساخته نشد اسه ها و كَرِنّاها و هيچ ظرفي از طال و نقره از نقدي كه به خانة خداوند مي اما براي خانة خداوند طاسهاي نقره و گُگيرها و ك13
  . زيرا كه آن را به كارگذاران دادند تا خانة خداوند را به آن، تعمير نمايند14
  . زيرا كه ايشان به امانت رفتار مي نمودند و از كساني كه نقره را به دست ايشان مي دادند تا به كارگذاران بسپارند، حساب نمي گرفتند،15
 . اما نقرة قرباني هاي جرم و نقرة قرباني هاي گناه را به خانة خداوند نمي آوردند، چونكه از آن كاهنان مي بود16
  . شليم برآمد آنگاه حزائيل، پادشاه اَرام برآمده، با جتّ جنگ نمود و آن را تسخير كرد، پس حزائيل توجه نموده، به سوي اور17
 و يهوآش، پادشاه يهودا تمامي موقوفاتي را كه پدرانش، يهوشافاط و يهورام و اَخَزْيا، پادشاهان يهودا وقف نموده بودند و موقوفات خود و تمامي طال 18

 .تاد و او از اورشليم برفترا كه در خزانه هاي خانة خداوند و خانة پادشاه يافت شد، گرفته، آن را نزد حزائيل، پادشاه اَرام فرس
   و بقية وقايع يوآش و هرچه كرد، آيا در كتابِ تواريخ ايام پادشاهان يهودا مكتوب نيست؟ 19
  . و خادمانش برخاسته، فتنه انگيختند و يوآش را خانه ملُّو به راهي كه به سوي سلّي فرود مي رود، كشتند20
يهوزاباد بن شومير، او را زدند كه مرد و او را با پدرانش در شهر داود دفن كردند و پسرش اَمصيا در جايش  زيرا خادمانش، يوزاكار بن شمعت و 21

 .سلطنت نمود
 

13 

  . در سال بيست و سومِ يوآش بن اَخَزْيا، پادشاه يهودا، يهواخاز بن ييهو، بر اسرائيل در سامره پادشاه شده، هفت سال سلطنت نمود1
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ر خداوند ناپسند بود به عمل آورد، و در پي گناهان يربعام بن نَباط كه اسرائيل را مرتكب گناه ساخته بود، سلوك نموده، از آن اجتناب  و آنچه درنظ2
  .نكرد

  .سليم نمود پس غضب خداوند بر اسرائيل افروخته شده، ايشان را به دست حزائيل، پادشاه اَرام و به دست بنْهدد، پسر حزائيل، همة روزها ت3
  . و يهواَخاز نزد خداوند تضرع نمود و خداوند او را اجابت فرمود زيرا كه تنگي اسرائيل را ديد كه چگونه پادشاه اَرام، ايشان را به تنگ مي آورد4
  .ابق در خيمه هاي خود ساكن شدند و خداوند نجات دهنده اي به اسرائيل داد كه ايشان از زير دست اَراميان بيرون آمدند و بني اسرائيل مثل ايام س5
  . اما از گناهان خانة يربعام كه اسرائيل را مرتكب گناه ساخته بود، اجتناب ننموده، در آن سلوك كردند، و اشيره نيز در سامره ماند6
رام ايشان را تلف ساخته، و ايشان را پايمال كرده،  و براي يهواَخاز، از قوم به جز پنجاه سوار و ده ارابه و ده هزار پياده وا نگذاشت زيرا كه پادشاه ا7َ

  .مثل غبار گردانيده بود
  وقايع يهواَخاز و هرچه كرد و تهور او، آيا در كتاب تواريخ ايام پادشاهان اسرائيل مكتوب نيست؟  و بقية 8
 .جايش سلطنت نمود پس يهواَخاز با پدران خود خوابيد و او را در سامره دفن كردند و پسرش، يوآش، در 9
  . و در سال سي و هفتم يوآش، پادشاه يهودا، يهوآش بن يهواَخاز بر اسرائيل در سامره پادشاه شد و شانزده سال سلطنت نمود10
جتناب نكرده، در آنها سلوك  و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورد و از تمامي گناهان يربعام بن نَباط كه اسرائيل را مرتكب گناه ساخته بود ا11

  .مي نمود
   و بقية وقايع يوآش و هر چه كرد و تهور او كه چگونه با اَمصيا، پادشاه يهودا جنگ كرد، آيا در كتاب تواريخ ايام پادشاهان اسرائيل مكتوب نيست؟12
 .ئيل در سامره دفن شد و يوآش با پدران خود خوابيد و يربعام بر كرسي وي نشست و يوآش با پادشاهان اسرا13
اي ارابة ! اي پدرمن! اي پدرمن: و يوآش، پادشاه اسرائيل، نزد وي فرود شده، بر او بگريست و گفت.  و اَليشَع به بيماري اي كه از آن مرد، مريض شد14

  !اسرائيل و سوارانش
  .و براي خود كمان و تيرها گرفت. كمان و تيرها را بگير:  و اَليشَع وي را گفت15
  .پس آن را به دست خود گرفت و اَليشَع دست خود را بر دست پادشاه نهاد. كمان را به دست خود بگير:  و به پادشاه اسرائيل گفت16
م زيرا كه تير ظفرخداوند، يعني تير ظفر بر اَرا: و او گفت. پس انداخت. بينداز: پس آن را باز كرد و اَلشَع گفت. پنجره را به سوي مشرق باز كن:  و گفت17

  .اَراميان را در اَفيق شكست خواهيد داد تا تلف شوند
  . پس سه مرتبه آن را زده، باز ايستاد. زمين را بزن: پس گرفت و به پادشاه اسرائيل گفت. تيرها را بگير:  و گفت18
مي دادي تا تلف مي شدند، اما حال اَراميان را شكست مي بايست پنج شش مرتبه زده باش؛ آنگاه اَراميان را شكست :  و مرد خدا به او خشم نموده، گفت19

 .مي دادي تا تلف مي شدند، اما حال اَراميان را فقط سه مرتبه شكست خواهي داد
  .و در وقت تحويل سال لشكرهاي موآب به زمين درآمدند.  و اَليشَع وفات كرد و او را دفن نمودند20
 و واقع شد كه چون مردي را دفن  مي كردند، آن لشكر را ديدند و آن مرده را در قبر اَليشَع انداختند؛ و چون آن ميت به استخوانهاي اَليشَع برخورد، 21

 .زنده گشت و به پايهاي خود ايستاد
  . و حزائيل، پادشاه اَرام، اسرائيل را در تمامي ايام يهواخاز به تنگ آورد22
 به خاطر عهد خود كه با ابراهيم و اسحاق و يعقوب بسته بود به ايشان التفات كرد و نخواست ايشان را هالك   اما خداوند بر ايشان رأفت و ترحم نموده،23

 .سازد ، و ايشان را از حضور خود هنوز دور نينداخت
  . پس حزائيل، پادشاه اَرام مرد و پسرش، بنْهدد به جايش پادشاه شد24
 و يهوآش بن يهواَخاز، شهرهايي را كه حزائيل از دست پدرش، يهواَخاز به جنگ گرفته بود، از دست بنْهدد بن حزائيل باز پس گرفت، و يهوآش سه 25

 .مرتبه او را شكست داده، شهرهاي اسرائيل را استرداد نمود
  

14 

1واخاز پادشاه اسرائيل، اَمهصْيا بن يوآش، پادشاه يهودا آغاز سلطنت نمود در سال دوم يوآش بن ي.  
  . و بيست و پنج ساله بود كه پادشاه شد و بيست و نه سال در اورشليم پادشاهي كرد و اسم مادرش يهو عدان اورشليمي بود2
  . بود، رفتار مي نمود و آنچه درنظر خداوند پسند بود، به عمل آورد اما نه مثل پدرش داود بلكه موافق هر چه پدرش يوآش كرده3
  . ليكن مكان هاي بلند برداشته نشد، و قوم هنوز در مكان هاي بلند قرباني مي گذرانيدند و بخور مي سوزانيدند4
  . و هنگامي كه سلطنت در دستش مستحكم شد، خادمان خود را كه پدرش، پادشاه را كشته بودند ، به قتل رسانيد5
جب نوشتة كتاب موسي كه خداوند امر فرموده و گفته بود پدران به جهت پسران كشته نشوند و پسران به جهت پدران  اما پسران قاتالن را نكشت به مو6

  .مقتول نگردند، بلكه هركس به جهت گناه خود كشته شود
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 .ميد و او ده هزار نفر از اَدوميان را در وادي ملح كشت و سالع را در جنگ گرفت و آن را تا به امروز يقْتَئيل نا7
  .بيا تا با يكديگر مقابله نماييم:  گفت  فرستاده،  آنگاه اَمصْيا رسوالن نزد يهوآش بن يهو اَخاز بن ييهو، پادشاه اسرائيل،8
ا به پسر من به زني دختر خود ر: شتر خار لبنان نزد سرو آزاد لبنان فرستاده، گفت:  پادشاه يهودا فرستاده، گفت  ويهو آش پادشاه اسرائيل نزد اَمصْيا،9

  .بده؛ اما حيوان وحشي اي كه در لبنان بود، گذر كرده، شترخار را پايمال نمود
 اَدوم را البته شكست دادي و دلت تو را مغرور ساخته است؛ پس فخر نموده، در خانة خود بمان زيرا براي چه بال را براي خود بر مي انگيزاني تا خودت 10

 ».و يهودا همراهت بيفتيد
 و 12.  پادشاه يهودا در بيت شمس كه در يهوداست، با يكديگر مقابله نمودند پس يهوآش، پادشاه اسرائيل برآمد و او و اَمصْيا،.  اما اَمصْيا گوش نداد11

  .يهودا از حضور اسرائيل منهزم شده، هر كس به خيمة خود فرار كرد
 بن اَخَزْيا پادشاه يهودا را در بيت شمس گرفت و به اورشليم آمده، حصار اورشليم را از دروازة افرايم تا  و يهوآش، پادشاه اسرائيل، اَمصْيا ابن يهوآش13

  . زاويه، يعني چهار صد ذراع منهدم ساخت دروازة
 .به سامره مراجعت كرد و تمامي طال و نقره و تمامي ظروفي را كه در خانة خداوند و در خزانه هاي خانة پادشاه يافت شد، و يرغماالن گرفته، 14
   و بقية اعمالي را كه يهوآش كرد و تهور او و چگونه با اَمصْيا پادشاه يهودا جنگ كرد، آيا در كتاب تواريخ ايام پادشاهان اسرائيل مكتوب نيست؟ 15
 .يش پادشاه شد و يهوآش با پدران خود خوابيد و با پادشاهان اسرائيل در سامره دفن شد و پسرش يربعام در جا16
  . و اَمصْيا ابن يوآش، پادشاه يهودا، بعد از وفات يهوآش بن يهو اَخاز، پاشاه اسرائيل، پانزده سال زندگاني نمود17
   و بقية و قايع اَمصيا، آيا در كتاب تواريخ ايآم پادشاهان يهودا مكتوب نيست؟ 18
  .ش فرار كرد و از عقبش به الكيش فرستاده، او را آنجا كشتندپس او به الكي.  و در اورشليم بروي فتنه انگيختند19
  .   و او را بر اسبان آوردند و با پدران خود در اورشليم در شهر داود، دفن شد20
  . پادشاه ساختند  اَمصْيا،  و تمامي قوم يهودا، عزريا را كه شانزده ساله بود گرفته، او را به جاي پدرش،21
 رد و بعد از آنكه پادشاه با پدران خود خوابيده بود، آن را براي يهودا استرداد ساخت او ايلَت را بنا ك22

   و در سال پانزدهم اَمصْيا بن يوآش، پادشاه يهودا، يربعام بن يهوآش، پادشاه اسرائيل، در سامره آغاز سلطنت نمود، چهل و يك سال پادشاهي كرد و23
  . از تمامي گناهان يربعام بن نَباط كه اسرائيل را مرتكب گناه ساخته بود، اجتناب ننمود ، به عمل آورده، و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود24
 او حدود اسرائيل را از مدخل حمات تا درياي عربه استرداد نمود، موافق كالمي كه يهوه، خداي اسرائيل، به واسطة بندة خود يونس بن اَمتّآي نبي كه از 25

  .افر بود، گفته بودجتّ ح
  . زيرا خداوند ديد كه مصيبت اسرائيل بسيار تلخ بود چونكه نه محبوس و نه آزادي باقي ماند و معاوني به جهت  اسرائيل وجود نداشت26
 . اما خداوند به محو ساختن نام اسرائيل از زير آسمان تكلم ننمود؛ لهذا ايشان را به دست يربعام بن يوآش نجات داد27
 و بقية وقايع يربعام و آنچه كرد و تهور او كه چگونه جنگ نمود و چگونه دمشق و حمات را كه از يهودا بود، براي اسرائيل استرداد ساخت، آيا در 28

  كتاب تواريخ ايام پادشاهان اسرائيل مكتوب نيست؟
 .كريا در جايش سلطنت نمود پس يربعام با پدران خود، يعني با پادشاهان اسرائيل خوابيد و پسرش ز29
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  .  و در سال بيست و هفتم يربعام، پادشاه اسرائيل، عزَريا ابن اَمصْيا، پادشاه يهودا آغاز سلطنت نمود1
  . و شانزده ساله بود كه پادشاه شد و پنجاه و دو سال در اورشليم پادشاهي كرد و اسم مادرش يكُلْياي اورشليمي بود2
  .خداوند پسند بود، موافق هر چه پدرش اَمصْيا كرده بود، بجا آورد و آنچه درنظر3
  .  ليكن مكانهاي بلند برداشته نشد و قوم هنوز در مكانهاي بلند قرباني مي گذرانيدند و بخور مي سوزانيدند4
م پسر پادشاه بر خانة او بود و بر قوم زمين  و خداوند، پادشاه را مبتال ساخت كه تا روز وفاتش ابرص بود و در مريض خانه اي ساكن ماند و يوتا5

  .داوري مي نمود
   و بقية وقايع عزَريا و هر چه كرد، آيا در كتاب تواريخ ايام پادشاهان يهودا مكتوب نيست؟6
 . پس عزَريا با پدران خود خوابيد و او را با پدرانش در شهر داود دفن كردند و پسرش يوتام در جايش پادشاه بود7
  .ر سال سي و هشتم عزَريا، پادشاه يهودا زكريا ابن يربعام بر اسرائيل در سامره پادشاه شد و شش ماه پادشاهي كرد د8
 و آنچه درنظرخداوند ناپسند بود، به نحوي كه پدرانش مي كردند، به عمل آورد و از گناهان يربعام بن نباط كه اسرائيل را مرتكب گناه ساخته بود، 9

  . ننموداجتناب
  . پس شّلّوم بن يابيش بر او شوريده، او را در حضور قوم زد و كشت و به جايش سلطنت نمود10
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  . و بقية وقايع زكريا تا اينك در كتاب تواريخ ايآم پادشاهان اسرائيل مكتوب است11
 .پس همچنين به وقوع پيوست» .كرسي اسرائيل خواهند نشستپسران تو تا پشت چهارم بر :  اين كالم خداوند بود كه آن را به ييهو خطاب كرده، گفت12
  . در سال سي و نهم عزِيا، پادشاه يهودا، شلّوم بن يابيش پادشاه شد و يك ماه در سامره سلطنت نمود13
  . جايش سلطنت نمود او را كشت و به و شلّوم بن يابيش را در سامره زده،.  و منَجيم بن جادي از ترصَه برآمده، به سامره داخل شد14
  .  و بقية وقايع شلّوم و فتنه اي  كه كرد، اينك در كتاب تواريخ ايآم پادشاهان اسرائيل مكتوب است15
را شكم  آن را زد و تمامي زنان حامله اش   از اين جهت كه براي او باز نكردند،  آنگاه منَحيم تفْصَح را با هر چه كه در آن بود و حدودش را از ترصَه زد،16

 .پاره كرد
  . در سال سي  و نهم عزَزْيا، پادشاه يهودا، منَحيم بن جادي، بر اسرائيل پادشاه شد و ده سال در سامره سلطنت نمود17
  .  و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورد و از گناهان يربعام بن نباط كه اسرائيل را مرتكب ساخته بود، اجتناب ننمود18
  .س فول، پادشاه آشور، بر زمين هجوم آورد و منَحيم، هزار وزنة نقره به قول داد تا دست او با وي باشد و سلطنت را در دستش استوار سازد پ19
 آشور مراجعت پس پادشاه.  و منحيم اين نقد را بر اسرائيل، يعني برجميع متموالن گذاشت تا هر يك از ايشان پنجاه مثفال نقره به پادشاه آشور بدهند20

  .نموده، در زمين اقامت ننمود
   و بقية وقايع منَحيم وهر چه كرد، آيا در كتاب تواريخ ايآم پادشاهان اسرائيل مكتوب نيست؟   21
 . پس منَحيم با پدران خود خوابيد و پسرش فَقَحيا به جايش پادشاه شد22
  . ابن منَحيم بر اسرائيل در سامره پادشاه شد و دو سال سلطنت نمود و در سال پنحاهمِ عزَريا، پادشاه يهودا، فَقَحيا23
  . و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورد و از گناهان يربعام بن نَباط كه اسرائيل را مرتكب گناه ساخته بود، اجتناب ننمود24
پس . رحوب واَريه در سامره در قصر خانة پادشاه زد و با وي پنجاه نفر از بني جِلْعاد بودند و يكي از سردارانش، فَقَح بن رملْيا بر او شوريده، او را با ا25َ

  . او را كشته، به جايش سلطنت نمود
 . و بقية وقايع فَقَحيا و هرچه كرد، اينك در كتاب تواريخ ايام پادشاهان اسرائيل مكتوب است26
  .يهودا، فَقَح بن رملْيا بر اسرائيل، در سامره پادشاه شد و بيست سال سلطنت نمود و در سال پنجاه و دومِ عزَريا، پادشاه 27
 . و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورد و از گناهان يربعام بن نَباط كه اسرائيل را مرتكب گناه ساخته بود، اجتناب ننمود28
سر، پادشاه آشور آمده، عيون و آبل بيت معكه و يانوح و قادش و حاصور و جِلْعاد و جليل و تمامي زمين نفتالي  در ايام فَقَح، پادشاه اسرائيل، تغْلَتْ فَال29َ

  .را گرفته، ايشان را به آشور به اسيري برد
  .يش سلطنت نمود و در سال بيستمِ يوتام بن عزِّيا، هوشَع بن ايله، بر فَقَح بن رملْياَ بشوريد و او را زده، كشت و در جا30
 . و بقية وقايع فَقَح و هرچه كرد، اينك در كتاب تواريخ ايام پادشاهان اسرائيل مكتوب است31
  . در سال دومِ فَقَح بن رملْيا، پادشاه اسرائيل، يوتام بن عزِيا، پادشاه يهودا، آغاز سلطنت نمود32
  . ر اورشليم پادشاهي كرد و اسم مادرش يروشا، دختر صادوق بود او بيست و پنج ساله بود كه پادشاه شد و شانزده سال د33
  .  و آنچه در نظر خداوند شايسته بود، موافق هرآنچه پدرش عزِّيا كرد، به عمل آورد34
  . الي خانة خداوند را بنا نمودو او باب ع.  ليكن مكان هاي بلند برداشته نشد و قوم در مكانه هاي بلند هنوز قرباني مي گذرانيدند و بخور مي سوزانيدند35
   آيا در كتاب تواريخ ايام پادشاهان يهودا مكتوب نيست؟   و بقية وقايع يوتام و هرچه كرد،36
  . در آن ايام خداوند شروع نموده، رصين، پادشاه اَرام و فَقَح بن رملْيا را بر يهودا فرستاد37
 .درش داود با پدران خود دفن شد و پسرش، آحاز به جايش سلطنت نمود پس يوتام با پدران خود خوابيد و در شهر پ38

 
16 

  . در سال هفدهمِ فَقَح بن رملْيا، آخاز بن يوتام، پادشاه يهودا آغاز سلطنت نمود 1
  .  موافق پدرش داود عمل ننمود و آحاز بيست ساله بود كه پادشاه شد و شانزده سال در اورشليم سلطنت نمود و آنچه درنظر يهوه خدايش شايسته بود،2
 ايشان را از حضور بني   و نه فقط به راه پادشاهان اسرائيل سلوك نمود، بلكه پسر خود را نيز از آتش گذرانيد، موافق رِجاسات امت هايي كه خداوند،3

  .اسرائيل اخراج نموده بود
 . و بخور مي سوزانيد و در مكان هاي بلند و تلها و زير هر درخت سبز قرباني مي گذرانيد4
  . آنگاه رصين، پادشاه اَرام، و فَقَح بن رملْيا، پادشاه اسرائيل، به اورشليم براي جنگ برآمده، آحاز را محاصره نمودند، اما نتوانستند غالب آيند5
خراج نمود و اَراميان به ايلَت داخل شده، تا امروز در آن ساكن  در آن وقت رصين، پادشاه اَرام، ايلت را براي اَراميان استرداد نمود و يهود را از ايلَتْ ا6

  . شدند
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پس برآمده، مرا از دست پادشاه اَرام و از دست پادشاه . من بندة تو و پسر تو هستم«:  و آحاز رسوالن نزد تغْلَتْ فَالسر، پادشاه آشور، فرستاده، گفت7
  .اسرائيل كه به ضد من برخاسته اند، رهايي ده

  .   گرفته، آن را نزد پادشاه آشور پيشكش فرستاد و آحاز، نقره و طاليي را كه در خانة خداوند و در خزانه هاي خانة پادشاه يافت شد، 8
 .يد پس پادشاه آشور، وي را اجابت نمود و پادشاه آشور به دمشق برآمده، آن را گرفت و اهل آن را به قير به اسيري برد و رصين را به قتل رسان9
 و آحاز پادشاه براي مالقات تغْلَتْ فَالسر، پادشاه آشور، به دمشق رفت و مذبحي را كه در دمشق بود، ديد و آحاز پادشاه شبيه مذبح و شكل آن را 10

  .برحسب تمامي صنعتش نزد اُورياي كاهن فرستاد
 آن را همچنان   و اُورياي كاهن تا وقت آمدن آحاز پادشاه از دمشق،  بنا كرد،  و اُورياي كاهن مذبحي موافق آنچه آحاز پادشاه از دمشق فرستاده بود،11

  .ساخت
  .و پادشاه به مذبح نزديك آمده، بر آن قرباني گذرانيد.  و چون پادشاه از دمشق آمد، پادشاه مذبح را ديد12
  .خون ذبايح سالمتي خود را بر مذبح پاشيد و قرباني سوختني و هدية آردي خود را سوزانيد و هدية رييختني خويش را ريخت و 13
  . آن را از روبروي خانه، از ميان مذبح خود و خانة خداوند آورده، آن را به طرف شمالي آن مذبح گذاشت  و مذبح برنجين را كه پيش خداوند بود،14
ام و قرباني سوختني پادشاه و هدية آردي او را با قرباني قرباني سوختني صبح و هدية آردي ش:  و آحاز پادشاه، اُورياي كاهن را امر فرموده، گفت15

 آردي ايشان بر مذبح بزرگ بگذران، و تمامي خون قرباني  سوختني تمامي قوم زمين و هدية آردي ايشان و هداياي ريختني ايشان بر مذبح و هدية
  .سألت نمايمسوختني و تمامي خون ذبايح را بر آن بپاش؛ اما مذبح برنجين براي من باشد تا م

 . پس اُورياي كاهن بر وفق آنچه آحاز پادشاه امر فرموده بود، عمل نمود16
 و آحاز پادشاه، حاشيه پايه ها را بريده، حوض را از آنها برداشت و درياچه را از باالي گاوان برنجيني كه زير آن بودند، فرود آورد و آن را بر سنگ 17

  . فرشي گذاشت
  .كه در خانه بنا كرده بودند و راهي را كه پادشاه از بيرون به آن داخل مي شد، در خانه خداوند به خاطر پادشاه آشور تغيير داد و رواق سبت را 18
   و بقية اعمال آحاز كه كرد، آيا در كتاب تواريخ ايام پادشاهان يهودا مكتوب نيست؟ 19
 .اود دفن شد و پسرش حزْقيا در جايش پادشاه شد پس آحاز با پدران خود خوابيد و با پدران خويش در شهر د20
  

17 

  . در سال دوازدهمِ آحاز، پادشاه يهودا، هوشَع بن ايال بر اسرائيل در سامره پادشاه شد و نه سال سلطنت نمود1
  . و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورد، اما نه مثل پادشاهان اسرائيل كه قبل از او بودند2
  .، بندة او شد و براي او پيشكش آورد مناسر، پادشاه آشور، به ضد وي برآمده، هوشَع و شَل3ْ
پس .  اما پادشاه آشور در هوشَع خيانت يافت زيرا كه رسوالن نزد سوء، پادشاه مصر فرستاده بود و پيشكش مثل هر سال نزد پادشاه آشور نفرستاده4

 .داختپادشاه آشور او را بند نهاده، در زندان ان
  .    و پادشاه آشور بر تمامي زمين هجوم آورده، به سامره برآمد و آن را سه سال محاصره نمود5
 و در سال نهمِ هوشَع، پادشاه آشور، سامره را گرفت و اسرائيل را به آشور به اسيري برد و ايشان را در حلَح و خابور بر نهر جوزان و ر شهرهاي 6

 .ماديان سكونت داد
ز اين جهت كه بني اسرائيل به يهوه، خداي خود كه ايشان را از زمين مصر از زير دست فرعون، پادشاه مصر بيرون آورده بود، گناه ورزيدند و از  و ا7

  خدايان ديگر ترسيدند،
  ساخته بودند، سلوك نمودند،  و در فرايض امت هايي كه خداوند از حضور بني اسرائيل اخراج نموده بود و در فرايضي كه پادشاهان اسرائيل 8
 و بني اسرائيل به خالف يهوه، خداي خود كارهايي را كه درست نبود، سراً به عمل آوردند، و در جميع شهرهاي خود، از برجهاي ديدبانان تا شهرهاي 9

  حصاردار، مكان هاي بلند براي خود ساختند،
  سبز براي خويشتن ساختند، و تماثيل و اشيريم بر هر تل بلند و زير هر درخت 10
 و در آن جايها مثل امت هايي كه خداوند از حضور ايشان رانده بود، در مكان هاي بلند بخور سوزانيدند و اعمال زشت به جا آورده، خشم خداوند را به 11

  هيجان آوردند،
  مكنيد،  و بتها را عبادت نمودند كه دربارة آنها خداوند به ايشان گفته بود، اين كار را 12
از طريقهاي زشت خود بازگشت نماييد و اوامر و :  و خداوند به واسطة جميع انبيا و جميع رائيان بر اسرائيل و بر يهودا شهادت مي داد و مي گفت13

   انبيا نزد شما فرستادم، نگاه داريد، فرايض مرا موافق تمامي شريعتي كه به پدران شما امر فرمودم و به واسطة بندگان خود،
   اما ايشان اطاعت ننموده، گردنهاي خود را مثل گردنهاي پدران ايشان كه به يهوه، خداي خود ايمان نياوردند، سخت گردانيدند،14
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ايي را كه  و فرايض او و عهدي كه با پدران ايشان بسته، و شهادات را كه به ايشان داده بود، ترك نمودند، و پيروي اباطيل نموده، باطل گرديدند و امت ه15
  به اطراف ايشان بودند و خداوند، ايشان را دربارة آنها امر فرموده بود كه مثل آنها عمل منماييد، پيروي كردند،

 و تمامي اوامر يهوه خداي خود را ترك كرده، بتهاي ريخته شده، يعني دو گوساله براي خود ساختند و اشيره را ساخته، به تمامي لشكر آسمان سجده 16
  ند و بعل را عبادت نمودند، كرد

 و پسران و دختران خود را از آتش گذرانيدند و فالگيري و جادوگري نموده، خويشتن را فروختند تا آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورده، 17
  خشم او را به هيجان بياوردند،       

 .ده، ايشان را از حضور خود دور انداخت كه جز سبط يهودا فقط باقي نماند پس از اين جهت غضب خداوند بر اسرائيل به شدت افروخته ش18
  . اما يهودا نيز اوامر يهوه، خداي خود را نگاه نداشتند بلكه به فرايضي كه اسرائيليان ساخته بودند، سلوك نمودند19
 به دست تاراج كنندگان تسليم نمود، حتي اينكه ايشان را از حضور  پس خداوند تمامي ذريت اسرائيل را ترك نموده، ايشان را ذليل ساخت و ايشان را20

 .خود دور انداخت
 زيرا كه او اسرائيل را از خاندان داود منشق ساخت و ايشان يربعام بن نَباط را به پادشاهي نصب نمودند و يربعام، اسرائيل را از پيروي خداوند 21

  . ساختبرگردانيده، ايشان را مرتكب گناه عظيم 
  . و بني اسرائيل به تمامي گناهاني كه يربعام ورزيده بود سلوك نموده، از آنها اجتناب نكردند22
پس اسرائيل از زمين خود تا امروز به .  تا آنكه خداوند اسرائيل را موافق آنچه به واسطة جميع بندگان خود، انبيا گفته بود، از حضور خود دور انداخت23

 . دندآشور جالي وطن ش

 و پادشاه آشور، مردمان از بابل و كوت و عوا و حمغات و سفَروايم آورده، ايشان را به جاي بني اسرائيل در شهرهاي سامره سكونت داد و ايشان 24
  .ساكن شدند سامره را به تصرف آورده، در شهرهايش

  .هذا خداوند شيران درميان ايشان فرستاد كه بعضي از ايشان را كشتندل.  و واقع شد كه در ابتداي سكونت ايشان در آنجا از خداوند نترسيدند25
طوايفي كه كوچانيدي و ساكن شهرهاي سامره گردانيدي، قاعدة خداي آن زمين را نمي دانند و او شيران درميان :  پس به پادشاه آشور خبر داده، گفتند26

  .ه قاعدة خداي آن زمين را نمي دانندايشان فرستاده است؛ و اينك ايشان را مي كشند از اين جهت ك
يكي از كاهناني را كه از آنجا كوچانيديد، بفرست تا برود و در آنجا ساكن شود و ايشان را موافق قاعدة خداي زمين :  و پادشاه آشور امر فرموده، گفت27

  .تعليم دهد
 . را تعليم داد كه چگونه خداوند را بايد بپرستند  شده، ايشان پس يكي از كاهناني كه از سامره كوچانيده بودند، آمد و در بيت ئيل ساكن28
 اما هر امت، خدايان خود را ساختند و در خانه هاي مكان هاي بلند كه سامريان ساخته بودند گذاشتند، يعني هر امتي در شهر خود كه در آن ساكن 29

  .بودند
  .ا و اهل حمات، اَشيما را ساختند سكّوت بنُوتْ را و اهل كُوت، نَرجل ر  پس اهل بابل،30
  .مي سوزانيدند  و عويان، نِبحز و ترتاك را ساختند و اهل سفَروايِم، پسران خود را براي ادرملَك و عنَملَك كه خدايان سفَروايِم بودند، به آتش31
  .ختند كه براي ايشان در خانه هاي مكان هاي بلند قرباني مي گذرانيدند پس يهوه را مي پرستيدند و كاهنان براي مكان هاي بلند از ميان خود سا32
  .  عبادت مي نمودند  پس يهوه را مي پرستيدند و خدايان خود را نيز بر وفق رسوم امت هايي كه ايشان را از ميان آنها كوچانيده بودند،33
ه از يهوه مي ترسند و نه موافق فرايض و احكام او و نه مطابق شريعت و اوامري كه  ايشان تا امروز برحسب عادت نخستين خود رفتار مي نمايند و ن34

   رفتار مي كنند،   خداوند به پسران يعقوب كه او را اسرائيل نام نهاد، امر نمود،
را سجده منماييد و عبادت مكنيد و براي آنها از خدايان غير مترسيد و آنها :  با آنكه خداوند با ايشان عهد بسته بود و ايشان را امر فرموده، گفته بود35

  .قرباني مگذرانيد
  . بلكه از يهوه فقط كه شما را از زمين مصر به قوت عظيم و بازوي افراشته بيرون آورد، بترسيد و او را سجده نماييد و براي او قرباني بگذرانيد36
  .ست، هميشه اوقات متوجه شده، به جا آوريد و از خدايان غير مترسيد و فرايض و احكام و شريعت و اوامري را كه براي شما نوشته ا37
  .  و عهدي را كه با شما بستم، فراموش مكنيد و از خدايان غير مترسيد38
  .     زيرا اگر از يهوه، خداي خود بترسيد، او شما را از دست جميع دشمنان شما خواهد رهانيد39
 .دت نخستين خود رفتار نمودند اما ايشان نشنيدند بلكه موافق عا40
 پس آن امت ها، يهوه را مي پرستيدند و بتهاي خود را نيز عبادت مي كردند و همچنين پسران ايشان و پسران پسران ايشان به نحوي كه پدران ايشان 41

 .رفتار نموده بودند، تا امروز رفتار مي نمايند
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  . اسرائيل، حزْقيا ابن آحاز، پادشاه يهودا آغاز سلطنت نمودو در سال سوم هوشَع بن ايلَه، پادشاه  1
  . او بيست و پنج ساله بود كه پادشاه شد و بيست و نه سال در اورشليم سلطنت كرد و اسم مادرش اَبي، دختر زَكَرِيا بود2
  . و آنچه درنظرخداوند پسند بود، موافق هرچه پدرش داود كرده بود، به عمل آورد3
 هاي بلند را برداشت و تماثيل را شكست و اشيره را قطع نمود و مار برنجين را كه موسي ساخته بود، خُرد كرد زيرا كه بني اسرائيل تا آن  او مكان4

  .و او آن را نَحشْتان ناميد. زمان برايش بخور مي سوزانيدند
  .ودا كسي مثل او نبود و نه از آناني كه قبل از او بودند او بر يهوه، خداي اسرائيل توكل نمود و بعد از او از جميع پادشاهان يه5
  . و به خداوند چسبيده، از پيروي او انحراف نورزيد و اوامري را كه خداوند به موسي امر فرموده بود، نگاه داشت6
  . خدمت ننمود و خداوند با او مي بود و به هر طرفي كه رو مي نمود، فيروز مي شد؛ و بر پادشاه آشور عاصي شده، او را7
 . او فلسطينيان را تا غزّه و حدودش و از برجهاي ديده بانان تا شهرهاي حصار دارشكست داد8
  . و در سال چهارمِ حزْقيا پادشاه كه سال هفتمِ هوشَع بن ايلَه، پادشاه اسرائيل بود، شَلْمناسر، پادشاه آشور به سامره برآمده، آن را محاصره كرد9
  .ال سوم در سال ششمِ حزْقيا، آن را گرفتند، يعني در سال نهمِ هوشَع، پادشاه اسرائيل، سامره گرفته شد و در آخر س10
  . و پادشاه آشور، اسرائيل را به آشور كوچانيده، ايشان را در حلَح و خابور، نَهر جوزان، و در شهرهاي ماديان برده، سكونت داد11
اي خود را نشنيده بودند و از عهد او و هرچه موسي، بندة خداوند، امر فرموده بود، تجاوز نمودند و آن را اطاعت نكردند  از اين جهت كه آواز يهوه، خد12

 .و به عمل نياوردند
  . و در سال چهاردهمِ حزْقيا پادشاه، سنْحاريب، پادشاه آشور بر تمامي شهرهاي   حصار دار يهودا برآمده، آنها را تسخير نمود13
پس پادشاه . از من برگرد و آنچه را كه بر من بگذاري، ادا خواهم كرد. خطا كردم:  و حزْقيا پادشاه يهودا نزد پادشاه آشور به الكيش فرستاده، گفت14

  .آشور سيصد وزنة نقره و سي وزنة طال بر حزْقيا پادشاه يهودا گذاشت
  .  در خزانه هاي خانة پادشاه يافت شد، داد و حزْقيا تمامي نقره اي را كه در خانة خداوند و15
 . در آن وقت، حزْقيا طال را از درهاي هيكل خداوند و از ستونهايي كه حزْقيا پادشاه يهودا آنها را به طال پوشانيده بود كنده، آن را به پادشاه آشور داد16
و ايشان برآمده، به اورشليم . حزْقياي پادشاه به اورشليم با موكب عظيم فرستاد و پادشاه آشور، تَرتان و ربساريس و ربشاقي را از الكيش نزد 17

  . مزرعة گازُر است، ايستادند رسيدند؛ و چون برآمدند، رفتند و نزد قنات بركة فوقاني كه به سر راه
 . بن آساف وقايع نگار، نزد ايشان بيرون آمدند و چون پادشاه را خواندند، الْياقيم بن حلْقيا كه ناظر خانه بود و شبناي كاتب و يوآخ18
  اين اعتماد شما كه بر آن توكل مي نمايي، چيست؟: سلطان عظيم، پادشاه آشور چنين مي گويد: به حزْقيا بگوييد«:  و ربشاقي به ايشان گفت19
  و توكّل نموده اي كه بر من عاصي شده اي؟اآلن كيست كه بر ا.  تو سخن مي گويي، اما مشورت و قوت جنگ تو، محض سخن باطل است20
همچنان .  اينك حال بر عصاي اين ني خرد شده، يعني بر مصر توكل مي نمايي كه اگر كسي بر آن تكيه كند، به دستش فرو رفته، آن را مجروح مي سازد21

  .  پادشاه مصر براي همگاني كه بر وي توكل مي نمايند است فرعون،
 بر يهوه، خداي خود توكل داريم، آيا او آن نيست كه حزْقيا مكان هاي بلند و مذبح هاي او را برداشته است و به يهودا و اورشليم  و اگر مرا گوييد كه22

  گفته كه پيش اين مذبح در اورشليم سجده نماييد؟
  !د سوران بر آنها تواني گذاشتاگر از جانب خو.  پس حال با آقايم، پادشاه آشور شرط ببند و من دو هزار اسب به تو مي دهم23
   پس چگونه روي يك پاشا از كوچكترين بندگان آقايم را خواي برگردانيد و بر مصر به جهت ارابه ها و سواران توكل داري؟    24
 .  را خراب كن و آيا من اآلن بي اذن خداوند بر اين مكان به جهت خرابي آن برآمده ام؟ خداوند مرا گفته است بر اين زمين برآي و آن25

تمنّا اينكه با بندگانت به زبان اَرامي گفتگو نمايي كه آن را مي فهميم و با ما به زبان يهود در گوش :  آنگاه الياقيم بن حلقيا و شبنا يوآخ به ربشاقي گفتند26
  .مردمي كه بر حصارند، گفتگو منماي

و فرستاده است تا اين سخنان را بگويم؟ مگر مرا نزد مرداني كه بر حصار نشسته اند، نفرستاده، تا آيا آقايم مرا نزد آقايت و ت:  ربشاقي به ايشان گفت27
 ايشان با شما نجاست خود را بخورند و بول خود را بنوشند؟

  .يدكالم سلطان عظيم، پادشاه آشور را بشنو:  پس ربشاقي ايستاد و به آواز بلند به زبان يهود صدا زد و خطاب كرده، گفت28
  .حزْقيا شما را فريب ندهد زيرا كه او شما را نمي تواند از دست وي برهاند:  پادشاه چنين  مي گويد29
  . و حزْقيا شما را بر يهوه مطمئن نسازد و نگويد كه يهوه، البته ما را خواهد رهانيد و اين شهر به دست پادشاه آشور تسليم نخواهد شد30
با من صلح كنيد و نزد من بيرون آييد تا هركس از مو خود و هركس از انجير خويش : دهيد زيرا كه پادشاه آشور چنين مي گويد به حزْقيا گوش م31

  .بخورد و هركس از آب چشمة خود بنوشد
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 زيتونهاي نيكو و عسل تا زنده بمانيد  تا بيايم و شما را به زمين مانند زمين خودتان بياورم، يعني به زمين غله و شيره و زمين نان و تاكستانها و زمين32
  .يهوه ما را خواهد رهانيد: پس به حزْقيا گوش مدهيد زيرا كه شما را فريب مي دهد و مي گويد. و نميريد

   است؟  هيچ وقت زمين خود را از دست پادشاه آشور رهانيده  آيا هيچكدام از خدايان امت ها،33
  د؟ و خدايان سفَروايم و هينَع و عوا كجا؟ و آيا سامره را از دست من رهانيده اند؟ خدايان حمات و اَرفاد كجاين34
  از جميع خدايان اين زمينها كدامند كه زمين خويش را از دست من نجات داده اند تا يهوه، اورشليم را از دست من نجات دهد؟35

  .شاه امر فرموده بود و گفته بود كه او را جواب ندهيد اما قوم سكوت نموده، به او هيچ جواب ندادند زيراكه پاد36
 . پس الياقيم بن حلْقيا كه ناظرخانه بود و شْبِنَة كاتب و يوآخ بن آساف وقايع نگار با جامة دريده نزد حزْقيا آمدند و سخنان ربشاقي را به او بازگفتند37

 
19 

  . خداوند داخل شد ، لباس خود را چاك زده، پالس پوشيده، به خانة و واقع شد كه چون حزْقياي پادشاه اين را شنيد1
     و الياقيم، ناظر خانه و شْبنَة كاتب و مشايخ كَهنه را ملبس به پالس نزد اشعيا ابن آموص نبي فرستاده،2
  .      رحم رسيده اند و قوت زاييدن نيستحزْقيا چنين مي گويد كه امروز روز تنگي و تأديب و اهانت است زيراكه پسران به فمِ:  به وي گفتند3
 شايد يهوه خدايت تمامي سخنان رِبشاقي را كه آقايش، پادشاه آشور، او را براي اهانت نمودن خداي وحي فرستاده است، بشنود و سخناني را كه يهوه، 4

  .پس براي بقيه اي كه يافت مي شوند، تضرع نما.  توبيخ نمايد خدايت شنيده است،
  . و بندگان حزْقياي پادشاه نزد اشعيا آمدند5
 از سخناني كه شنيدي كه بندگان پادشاه آشور به آنها به من كفر گفته اند،  :به آقاي خود چنين گوييد كه خداوند چنين مي فرمايد:  و اشعيا به ايشان گفت6

  .مترس
 برگشت و او را در واليت خود خواهد برگشت و او را در واليت خودش به شمشير  همانا روحي بر او مي فرستم كه خبري شنيده، به واليت خود خواهند7

 .هالك خواهم ساخت
  .  پس ربشاقي مراجعت كرده، پادشاه آشور را يافت كه با لبنَه جنگ مي كرد، زيرا شنيده بود كه از الكيش كوچ كرده است8
  :پس چون شنيد بار ديگر ايلچيان نزد حزْقيا فرستاده، گفت. ه جهت مقاتله با تو بيرون آمده است و دربارة برهاقْه، پادشاه حبش، خبري شنيده بود كه ب9
  .خداي تو كه به او توكل مي نمايي، تو را فريب ندهد و نگويد كه اورشليم به دست پادشاه آشور تسليم نخواهد شد:  به حزقيا، پادشاه يهودا چنين گوييد10
  ادشاهان آشور با همة واليتها چه كرده و چگونه آنها را بالكل هالك ساخته اند، و آيا تو رهايي خواهي يافت؟ اينك تو شنيده اي كه پ11
   آيا خدايان امت هايي كه پدران من جوزان و حاران و رصَف و بني عدن كه در تَلَسآر مي باشند، ايشان را نجات دادند؟12
 و پادشاه شهر سفَروايم و هينَع و عوا؟  و پادشاه اَرفاد   پادشاه حمات كجاست؟13

  . و حزقيآ مكتوب را از دست ايلچيان گرفته، آن را خواند و حزقيآ به خانة خداوند درآمده، آن را به حضور خداوند پهن كرد14
به تنهايي بر تمامي ممالك جهان خدا هستي و اي يهوه، خداي اسرائيل كه بر كروبيان جلوس مي نمايي، تويي كه :  و حزقيا نزد خداوند دعا نموده، گفت15

  .تو آسمان و زمين را آفريده اي
اي خداوند چشمان خود را گشوده، ببين و سخنان سنْحاريب راكه به جهت اهانت نمودن خداي حي فرستاده .  اي خداوند گوش خود را فراگرفته، بشنو16

  .است، استماع نما
   آشور امت ها و زمين ايشان را خراب كرده است،  اي خداوند، راست است كه پادشاهان17
  . پس به اين سبب آنها را تباه ساختند.  و خدايان ايشان را به آتش انداخته، زيراكه خدا نبود، بلكه ساخته دست انسان از چوب و سنگ18
 .و تنها اي يهوه، خدا هستي پس حال اي يهوة، خداي ما، ما را از دست او رهايي ده تا جميع ممالك جهان بدانند كه ت19
آنچه را كه دربارة سنْنحاريب، پادشاه آشور، نزد من دعا نمودي : يهوه، خداي اسرائيل، چنين مي گويد:  پس اشعيا ابن اَموص نزد حزقيا فرستاده، گفت20

  .اجابت كردم
 حقير شمرده، استهزا نموده است و دختر اورشليم سر خود را به تو آن باكره، دختر صيهون، تو را:  كالمي كه خداوند درباره اش گفته، اين است21

  . جنبانيده است
   مگر قدوس اسرائيل نيست؟   كسيت كه او را اهانت كرده، كفر گفته اي و كيست كه بر وي آواز بلند كرده، چشمان خود را به عليين افراشته اي؟22
به كثرت ارابه هاي خود را بر بلندي كوهها و به اطراف لبنان برآمده ام و بلند ترين سروهاي : اي به واسطة رسوالنت، خداوند را اهانت كرده، گفته 23

  .آزادش و بهترين صنوبرهايش را قطع نموده، به بلندي اقصايش و به درختستان بوستانش داخل شده ام
  .واهم كرد و من، حفره كنده، آب غريب نوشيدم و به كف پاي خود تمامي نهرهاي مصر را خشك خ24
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 آن را به وقوع آورده ام تا تو به ظهور آمده و شهرهايي حصاردار   آيا نشنيده اي كه من اين را از سلف كرده ام و از ايآم قديم صورت داده ام و اآلن،25
   به توده هاي ويران مبدل سازي؟ را خراب نموده،

 مثل علف صحرا و گياه سبز و علف پشت بام و مثل غلة اي كه پيش از رسيدنش پژمرده  از اين جهت، ساكنان آنها كم قوت بوده، ترسان و خجل شدند،26
 .شود گرديدند

  .اما من نشستن تو را و خروج و دخولت و خشمي را كه بر من داري، مي دانم 27
گام خود را به لبهايت گذاشته، تو را به راهي بنابراين مهار خود را به بيني تو و ل.  چونكه خشمي كه بر من داري و غرور تو، به گوش من برآمده است28

 .كه آمده اي، برخواهم گردانيد
 و عالمت براي تو اين خواهد بود كه امسال غلّة خودرو خواهيد خورد و سال دوم آنچه از آن برويد؛ و در سال سوم بكاريد و بدرويد و تاكستانها 29

  .غرس نموده، ميوة آنها را بخوريد
  . خاندان يهودا رستگار شوند، بار ديگر به پايين ريشه خواهند زد و به باال ميوه خواهند آورد و بقيةاي كه از 30
 .غيرت يهوه اين را بجا خواهند آورد.  زيراكه بقيه اي از اورشليم ورستگاران از كوه صهيون بيرون خواهند آمد31
 شهر داخل نخواهد شد و به اينجا نيز نخواهد انداخت و در مقابلش با سپر نخواهد آمد و  پادشاه آشور چنين مي گويد كه به اين  بنابراين خداوند دربارة32

  .منجنيق را در پيش آن برنخواهد افراشت
  .خداوند اين را مي گويد.  به راهي كه آمده است به همان برخواهد گشت و به اين شهر داخل نخواهد شد33
 ».د و به خاطر بندة خويش داود، آنرا نجات خواهم داد زيراكه اين شهر را حمايت كرده، به خاطر خو34
و بامدادان چون برخاستند، اينك جميع آنها الشه هاي .  پس فرشتة خدا وند در آن شب بيرون آمده، صد و هشتاد و پنج هزار نفر از اردوي آشور را زد35

  .مرده بودند
  . ه،در نينوي ساكن شد و سنْحاريب، پادشاه آشور كوچ كرده، روانه گرديد و برگشت36
 و واقع شد كه چون او در خانة خداي خويش، نسروك عبادت مي كرد، پسرانش اَدرملَك و شَراَصَر او را به شمشير زدند؛ و ايشان به زمين آرارات 37

 .فرار كردند و پسرش اَسر حدون به جايش سلطنت نمود
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تدارك خانة خود را ببين زيرا : خداوند چنين مي گويد: و اشعيا ابن آموص نبي نزد وي آمده، او را گفت. موت شددر آن ايآم، حزْقيا بيمار و مشرف به  1
  .مي ميري و زنده نخواهي ماند

  :  آنگاه او روي خود را به سوي ديوار برگردانيد و نزد خداوند دعا نموده، گفت2
. تو به امانت و به دل كامل سلوك  نموده ام و آنچه درنظر تو پسند بوده است، بجا آورده ام اي خداوند مسألت اينكه بياد آوري كه چگونه به حضور 3

 .پس حزْقيآ زارزار بگريست
  : و واقع شد قبل از آنكه اشعيا از وسط شهر بيرون رود، كه كالم خداوند بر وي نازل شده، گفت4
اينك تو را شفا خواهم داد و در روز . دعاي تو را شنيدم و اشكهاي تو را ديدم: نين مي گويدخداي پدرت، داود چ:  برگرد و به پيشواي قوم من حزْقيا بگو5

  .سوم به خانة خداوند داخل خواهي شد
  و من بر روزهاي تو پانزده سال خواهم افزود، و تو را و اين شهر را از دست پادشاه آشور خواهم رهانيد، و اين شهر را به خاطر خود و به خاطر بندة6

  .خود، داود حمايت خواهم كرد
 .و ايشان آن را گرفته، بر دمل گذاشتند كه شفا يافت.  و اشعيا گفت كه قرصي از انجير بگيريد7
  عالمتي كه خداوند مرا شفا خواهد بخشيد و در روز سوم به خانة خداوند خواهم برآمد، چيست؟:  و حزْقيا به اشعيا گفت8
  آيا سايه ده درجه پيش برود يا ده درجه برگردد؟: خداوند كه خداوند اين كالم را كه گفته است، بجا خواهد آورد، اين استعالمت از جانب :  و اشعيا گفت9
  .ني، بلكه سايه ده درجه به عقب برگردد. سهل است كه سايه ده درجه پيش برود:  حزْقيا گفت10
 .تي كه بر ساعت آفتابي آحاز پايين رفته بود، ده درجه برگردانيد پس اشعياي نبي از خداوند استدعا نمود و سايه را از درجا11
  . و در آن زمان، مرودك بلَدان بن بلدان، پادشاه بابل، رسايل و هديه نزد حزْقيا فرستاد زيرا شنيده بود كه حزْقيا بيمار شده است12
 از نقره و طال و عطريات و روغن معطر و خانة اسلحة خويش و هرچه را كه در خزاين  و حزْقيا ايشان را اجابت نمود و تمامي خانة خزانه هاي خود را13

  .او يافت مي شد، به ايشان نشان داد، و در خانه اش و در تمامي مملكتش چيزي نبود كه حزْقيا آن را به ايشان نشان نداد
از حاي دور، يعني از بابل آمده : چه گفتند؟ و نزد تو از كجا آمدند؟ حزْقيا جواب داداين مردمان :  پس اشعياي نبي نزد حزْقياي پادشاه آمده، وي را گفت14
  .اند
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 .هرچه در خانة من است، ديدند و چيزي در خزاين من نيست كه به ايشان نشان ندادم: در خانة تو چه ديدند؟ حزْقيا جواب داد:  او گفت15
  :  بشنوكالم خداوند را:  پس اشعيا به حزْقيا گفت16
و خداوند مي گويد كه چيزي باقي .  اينك روزها مي آيد كه هر چه در خانة توست و آنچه پدرانت تا امروز ذخيره كرده اند، به بابل برده خواهد شد17

  .نخواهد ماند
  .خواجه خواهند شد و بعضي از پسرانت را كه از تو پديد آيند و ايشان را توليد نمايي، خواهند گرفت و در قصر پادشاه بابل، 18
 .هر آينه در ايام من سالمتي و امان خواهد بود: و ديگرگفت. كالم خداوند كه گفتي نيكوست:  حزْقيا به اشعيا گفت19
  دا مكتوب نيست؟ آيا در كتاب تواريخ ايام پادشاهان يهو  و بقية وقايع حزْقيا و تمامي تهور او و حكايت حوض و قناتي كه ساخت و آب را به شهر آورد،20
 . منَسي به جايش سلطنت نمود  پس حزْقيا با پدران خود خوابيد و پسرش،21
  

21 

  .و اسم مادرش حفْصيبه بود.  منسي دوازده ساله بود كه پادشاه شدو پنجاه و پنج سال در اورشليم سلطنت نمود1
  . وند، آنها را از حضور بني اسرائيل اخراج كرده بود، عمل نمودامت هايي كه خدا  و آنچه درنظرخداوند ناپسند بود، موافق رجاسات2
 بار ديگر بنا كرد و مذبح ها براي بعل بنا نمود و اَشيره را به نوعي كه اَخاب پادشاه اسرائيل   زيرا مكانهاي بلند را كه پدرش، حزْقيا خراب كرده بود،3

  .، آنها را به عبادت كردساخته بود، ساخت و به تمامي لشكر آسمان سجده نموده
  .اسم خود را در اورشليم خواهم گذاشت:  و مذبح ها در خانة خداوند بنا نمود كه درباره اش خداوند گفته بود4
  . و مذبح ها براي تمامي لشكرآسمان در هر دو صحن خانة خداوند بنا نمود5
و درنظر خداوند شرارت بسيار . اصحاب اجنّه  و جادوگران مراوده مي نمود و پسر خود را از آتش گذرانيد و فالگيري و افسونگري مي كرد و با 6

  .ورزيده، خشم او را به هيجان آورد
 و تمثال اَشيره را كه ساخته بود، درباره اش به داود و پسرش، سليمان گفته بود كه در اين خانه و در اورشليم كه آن را از تمامي اسباط اسرائيل 7

  .را تا به ابد خواهم گذاشت برپا نمودبرگزيده ام، اسم خود 
 و پايهاي اسرائيل را از زميني كه به پدران ايشان داده ام بار ديگر آواره نخواهم گردانيد، به شرطي كه توجه نمايند تا برحسب تمامي شريعتي كه بندة 8

  .    من، موسي به ايشان امر فرموده بود، رفتار نمايند
 . يرا كه منَسي، ايشان را اغوا نمود تا از امت هايي كه خداوند پيش بني اسرائيل هالك كرده بود، بدتر رفتار نمودند اما ايشان اطاعت ننمودند ز9

  :  و خداوند به واسطة بندگان خود، انبيا تكلّم نموده، گفت10
قبل از او بودند عمل نمود، و به بتهاي خد، يهودا را نيز مرتكب  چونكه منسي، پادشاه يهودا، اين رجاسات را بجا آورد و بدتر از جميع اعمال اَمورياني كه 11

  گناه ساخت،    
  .  اينك من بر اورشليم و يهودا بال خواهم رسانيد كه گوشهاي هركه آن را بشنود، صدا خواهد كرد:  بنابراين يهوه، خداي اسرائيل چنين مي گويد12
اَخاب را خواهم كشيد و اورشليم را پاك خواهم كرد، به طوري كه كسي بشقاب را زدوده و واژگون  و بر اورشليم، ريسمان سامره و ترازوي خانة 13

  .ساخته، آن را پاك مي كند
   و بقية ميراث خود را پراكنده خواهم ساخت و ايشان را به دست دشمنان ايشان تسليم خواهم نمود، و براي جميع دشمنانشان يغما و غارت خواهند شد،14
 . آنچه درنظرمن ناپسند است، به عمل آوردند و از روزي كه پدران ايشان از مصر بيرون آمدند تا امروز، خشم مرا به هيجان آوردند چونكه15
ا آنچه  و عالوه بر اين، منَسي خون بي گناهان را از حد زياده ريخت تا اورشليم را سراسر پر كرد، سواي گناه او كه يهودا را به آن مرتكب گناه ساخت ت16

 .درنظر خداوند ناپسند است بجا آورند
   و بقية وقايع منَسي و هرچه كرد و گناهي كه مرتكب آن شد، آيا در كتاب تواريخ ايام پادشاهان يهودا مكتوب نيست؟ 17
 . ادشاه شد پس منَسي با پدران خود خوابيد و در باغ خانة خود، يعني در باغِ عزّا دفن شد و پسرش، آمون، به جايش پ18

  . آمون بيست و دو ساله بود كه پادشاه شد و دو سال در اورشليم سلطنت نمود و اسم مادرش مشُلَّمت، دختر حاروص، از يطْبه بود19
  .  و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، موافق آنچه پدرش منسي كرد، عمل نمود20
  . رفتاركرد، و بت هايي را كه پدرش پرستيد، عبادت كرد و آنها را سجده نمود و به تمامي طريقي كه پدرش به آن سلوك نموده بود،21
  . و يهوه، خداي پدران خود را ترك كرده، به طريق خداوند سلوك ننمود22
  .  پس خادمان آمون بر او شوريدند و پادشاه را در خانه اش كشتند23
  .ده بودند به قتل رسانيدند، و اهل زمين پسرش، يوشيا را در جايش به پادشاهي نصب كردند اما اهل زمين همة آناني را كه بر آمون پادشاه، شوري24
   و بقية اعمالي كه آمون بجا آورد، آيا در كتاب تواريخ ايام پادشاهان يهودا مكتوب نيست؟ 25
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 . و در قبر خود در باغ عزّا دفن شد و پسرش يوشيا به جايش سلطنت نمود26
  

22 

  .و اسم مادرش يديده، دختر عدليه، از بصْقَت بود.  هشت ساله بود كه پادشاه شد و در اورشليم سي و يك سال سلطنت نمود يوشيا1
 .  و آنچه را كه درنظر خداوند پسند بود، به عمل آورد، و به تمامي طريق پدر خود، داود سلوك نموده، به طرف راست يا چپ انحراف نورزيد2

  :همِ يوشيا پادشاه واقع شد كه پادشاه، شافان بن اَصَلْيا بن مشُالّمِ كاتب را به خانة خداوند فرستاده، گفت و در سال هجده3
  . نزد حلْقيا رئيس كهنه برو و او نقره اي را كه به خانة خداوند آورده مي شود و مستحفظان در، آن را از قوم جمع مي كنند، بشمارد4
ي كه بر خانة خداوند گماشته شده اند، بسپارند تا ايشان آن را به كساني كه در خانة خداوند كار مي كنند، به جهت تعمير  و آن را به دست سركاران5

  خرابيهاي خانه بدهند،
  . يعني به نجاران و بنايان و معماران، و تا چوبها و سنگهاي تراشيده به جهت تعميرخانه بخرند6
 . پردند، حساب نكردند زيرا كه به امانت رفتار نمودند اما نقره اي را كه به دست ايشان س7

  .  آن كتاب را به شافان داد كه آن را خواند و حلْقيا. كتاب تورات را در خانة خداوند يافته ام:  و حلْقيا، رئيس كهنه، به شافان كاتب گفت8
 نقره اي را كه در خانة خداوند يافت شد، بيرون آوردند و آن را به دست بندگانت،:  و شافان كاتب نزد پادشاه برگشت و به پادشاه خبر داده، گفت9

  .سركاراني كه بر خانة خداوند گماشته بودند، سپردند
 .پس شافان آن را به حضور پادشاه خواند» .حلْقيا، كاهن، كتابي به من داده است:  و شافان كاتب، پادشاه را خبر داده، گفت10
  . سفر تورات را شنيد، لباس خود را دريد پس چون پادشاه سخنان11
  :  و پادشاه، حلْقياي كاهن و اخيقام بن شافان و عكْبور بن ميكايا و شافان كاتب و عسايا، خادم پادشاه را امر فرموده، گفت12
ي شود، مسألت نماييد، زيرا غضب خداوند كه بر ما  برويد و از خداوند براي من و براي قوم و براي تمامي يهودا دربارة سخناني كه در اين كتاب يافت م13

 .  عظيم مي باشد، از اين جهت كه پدران ما به سخنان اين كتاب گوش ندادند تا موافق هرآنچه دربارة ما مكتوب است، عمل نمايند افروخته شده است،

 زن شُالّم بن تقْوه بن حرحسِ لباس دار، رفتند و او در محلة دوم اورشليم ساكن  پس حلْقياي كاهن و اَخيقام و عكْبور و شافان و عسايا نزد حلْدة نبيه،14
  .بود؛ و با وي سخن گفتند

  :به كسي كه شما را نزد من فرستاده است، بگوييد: يهوه، خداي اسرائيل چنين مي گويد:  و او به ايشان گفت15
   و ساكنانش خواهم رسانيد، يعني تمامي سخنان كتاب را كه پادشاه يهودا خوانده است،اينك من باليي بر اين مكان:  خداوند چنين مي گويد16
پس غضب من براي اين مكان .  چونكه مرا ترك كرده، براي خدايان ديگر بخور سوزانيدند تا به تمامي اعمال دستهاي خود، خشم مرا به هيجان بياوردند17

  .مشتعل شده، خاموش نخواهد شد
دربارة سخناني : يهوه، خداي اسرائيل چنين مي فرمايد: شاه يهودا كه شما را به جهت مسألت نمودن از خداوند فرستاده است، چنين بگوييد ليكن به پاد18

  كه شنيده اي 
خداوند متواضع شده،  چونكه دل تو نرم بود و هنگامي كه كالم مرا دربارة اين مكان و ساكنانش شنيدي كه ويران و مورد لعنت خواهند شد، به حضور 19

  . من نيز تو را اجابت فرمودم لباس خود را دريدي، و به حضور من گريستي، بنابراين خداوند مي گويد،
 تو را نزد پدرانت جمع خواهم كرد و در قبر خود به سالمتي گذارده خواهي كرد و در قبر خود به سالمتي گذارده خواهي شد و تمامي بال   لهذا اينك من،20

 .پس ايشان نزد پادشاه جواب آوردند. ه من بر اين مكان  مي رسانم، چشمانت نخواهد ديدرا ك
 

23 

  .و پادشاه فرستاد كه تمامي مشايخِ يهودا و اورشليم را نزد وي جمع كردند 1
و او تمامي . زرگ، به خانة خداوند برآمدند و پادشاه و تمامي مردان يهودا و جميع سكنة اورشليم با وي و كاهنان و انبيا و تمامي قوم، چه كوچك و چه ب2

  .  سخنان كتاب عهدي را كه در خانة خداوند يافت شد، در گوش ايشان خواند
 و پادشاه نزد ستون ايستاد و به حضور خداوند عهد بست كه خداوند را پيروي نموده، اوامر و شهادات و فرايض او را به تمامي دل و تمامي جان نگاه 3

 .پس تمامي قوم اين عهد را برپا داشتند. ن اين عهد را كه در اين كتاب مكتوب است، استوار نماينددارند و سخنا
 و پادشاه، حلْقيا، رئيس كهنه و كاهنان دستة دوم و مستحفظان دررا امر فرمود كه تمامي ظروف را كه براي بعل و اَشيره و تمامي لشكر آسمان ساخته 4

  .و آنها را در بيرون اورشليم در مزرعه هاي قررون سوزانيد و خاكستر آنها را به بيت ئيل برد. وند بيرون آورندشده بود، از هيكل خدا
 و كاهنان بتها را كه پادشاهان يهودا تعيين نموده بودند تا در مكان هاي بلند شهرهاي يهودا و نواحي اورشليم بخور بسوزانند، و آناني را كه براي بعل و 5
  . فتاب و ماه و بروج و تمامي لشكر آسمان بخور مي سوزانيدند، معزول كردآ
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 و اَشيره را از خانة خداوند، بيرون از اورشليم به وادي قدرون برد و آن را به كنار نهر قدرون سوزانيد، و آن را مثل غبار، نرم ساخت و گَرد آن را بر 6
  .قبرهاي عوام الناس پاشيد

  .را كه نزد خانة خداوند بود كه زنان در آنها خيمه ها به جهت اَشيره مي بافتند، خراب كرد و خانه هاي لواط 7
 و تمامي كاهنان را از شهرهاي يهودا آورد و مكانهاي بلند را كه كاهنان در آنها بخور مي سوزانيدند، از جبع تا بئرشبع نجس ساخت، و مكان هاي بلند 8

  .وازة يهوشَع، رئيس شهر، و به طرف چپ دروازة شهر بود، منهدم ساختدروازه ها را كه نزد دهنة در
  . ليكن كاهنان مكانهاي بلند، به مذبح خداوند در اورشليم برنيامدند اما نان فطير درميان برادران خود خوردند9
10نُّوم بود، نجس ساخت تا كسي پسر يا دختر خود را براي مولَك از آتش نگذاراند و تُوفَتْ را كه در وادي بني ه.  
 و اسبهايي را كه پادشاهان يهودا به آفتاب داده بودند كه نزد حجرة نَتَنْملَك خواجه سرا در پيرامون خانه بودند، از مدخلِ خانة خداوند دور كرد و ارابه 11

  .هاي آفتاب را به آتش سوزانيد
ادشاهان يهودا آنها را ساخته بودند، و مذبح هايي را كه منَسي در دو صحنِ خانة خداوند ساخته  و مذبح هايي را كه بر پشت بامِ باال خانة آحاز بود و پ12

  .بود، پادشاه منهدم ساخت و از آنجا خراب كرده، گَرد آنها را در نهر قدرون پاشيد
 آنها را براي اَشْتُورت، رجاست موآبيان، و براي ملكوم،  و مكانهاي بلند را كه مقابل اورشليم به طرف راست كوه فساد بود و سليمان، پادشاه اسرائيل،13

  . آنها را نجس ساخت رجاست بني عمُّون، ساخته بود، پادشاه،
 . و تماثيل را خرد كرد و اشيريم را قطع نمود و جايهاي آنها را از استخوانهاي مردم پر ساخت14
15برعام بن نباط كه اسرائيل را مرتكب گناه ساخته، آن را بنا نموده بود، هم مذبح و هم مكان بلند را  و نيز مذبحي كه در بيت ئيل بود و مكان بلندي كه ي

  .منهدم ساخت و مكان بلند را سوزانيده، آن را مثل غبار نرم كرد و اشيره را سوزانيد
آن قبرها برداشت و آنها را بر مذبح سوزانيده، آن را نجس  و يوشيا ملتفت شده، قبرها را كه آنجا در كوه بود، ديد پس فرستاده، استخو انها را از 16

  . به مومجب كالم خداوند كه آن مرد خدايي كه از اين امور اخبار نموده بود، به آن ندا در داد ساخت،
 كارهايي كه تو بر مذبح بيت ئيل  به اين  قبر مرد خدايي است كه از يهودا آمده، : چيست؟ مردان شهر وي گفتند اين مجسمه اي كه مي بينم،:  و پرسيد17

   ندا كرده بود كرده اي،
  . واگذاشتند پس استخوانهاي او را با استخوانهاي آن نبي كه از سامره آمده بود،» .آن را وا گذاريد و كسي استخوانهاي او را حركت ندهد:  او گفت18
سامره بود و پادشاهان اسرائيل آنها را ساخته، خشم خداوند را به هيجان آورده  و يوشيا تمامي خانه هاي مكان هاي بلند را كه نيز كه در شهرهاي 19

  . برداشت و با آنها موافق تمامي كارهايي كه به بيت ئيل كرده بود، عمل نمود بودند،
 .، به اورشليم مراجعت كرد و جميع كاهنان مكان هاي بلند را كه در آنجا بودند، بر مذبح ها كشت و استخوانهاي مردم را بر آنها سوزانيده20
  .عيد فصح را به نحوي كه در كتاب عهد مكتوب است، براي خداوند خود نگاه داريد« گفت كه   و پادشاه تمامي قوم را امر فرموده،21
  . به تحقيق فصَحي مثل اين فصَح از ايآم داوراني كه بر اسرائيل و پادشاهان يهودا نگاه داشته نشد22
 . يوشيا پادشاه، اين فصَح را براي خداوند در اورشليم نگاه داشتند هجدهم، اما در سال 23
 و نيز يوشيا اصحاب اجنّه و جادوگران و ترافيم و بتها و تمام رجاسات را كه در زمين يهودا و در اورشليم پيدا شد نابود ساخت تا سخنان تورات را 24

  . يافته بود، به جا آوردكه در كتابي كه حلْقياي كاهن در خانة خداوند 
 و قبل از او پادشاهي نبود كه به تمامي دل و تمامي جان و تمامي قوت خود موافق تمامي تورات موسي به خداوند رجوع نمايد، و بعد از او مثل او ظاهر 25

 .نشد
خشم او را از آنها به هيجان آورده بود، بر يهودا  اما خداوند از حدت خشم عظيم خود برنگشت زيرا كه غضب او به سبب همة كارهايي كه منَسي 26

  . مشتعل شد
يهودا را نيز از نظر خود دور خواهم كرد چنانكه اسرائيل را دور كردم و اين شهر اورشليم را كه برگزيدم و خانه اي را كه گفتم اسم من :  و خداوند گفت27

 .در آنجا خواهد بود، ترك خواهم نمود
    آيا در كتاب تواريخ ايام پادشاهان مكتوب نيست؟ يا و هر چه كرد، وقايع يوش  و بقية28
 وي را در   پادشاه مصر، بر پادشاه آشور به نهر فرات برآمد و يوشياي پادشاه به مقابل او برآمد و چون فرعون او را ديد،  نكوه،  فرعون  و در ايآم او،29

  .مجدو كشت
 يهو آحاز بن يوشيا را گرفتند و او را  و اهل زمين،. ده، از مجدو به اورشليم، مرده آوردند و او را در قبرش دفن كردند و خادمانش او را در ارابه نها30

 .مسح نموده، به جاي پدرش به پادشاهي نصب كردند
31موآحاز بيست وسه ساله بود كه پادشاه شد و سه ماه در اورشليم سلطنت نمود و اسم مادرش حهه بود وطل، و ييدختر ارميا از لب .  
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  . و او آنچه را كه در نظر خداوند ناپسند بود، موافق هرآنچه پدرانش كرده بودند، به عمل آورد32
  . نقره و يك وزنه طال بر زمين گذارد  در بند نهاد تا در اورشليم سلطنت ننمايد و صد وزنة  و فرعون نكوه، او را در ربلَه، در زمين حمات،33
 و فرعون نكوه، الياقيم بن يوشيا را به جاي پدرش، يوشيا، به پادشاهي نصب كرد و اسمش را به يهوياقيم، آن نقره و طال را به فرعون داد اما زمين را 34

زور گرفت تا آن را به فرعون نكوه تقويم كرد تا آن مبلغ را موافق فرمان فرعون بدهند و آن نقره و طال را از اهل زمين، از هر كس موافق تقويم او به 
 .بدهد

  . از رومه بود  دختر فدايه،  يهوياقيم بيست و پنج ساله بود كه پادشاه شد و يازده سال در اورشليم سلطنت كرد و اسم مادرش زَبيده،36
 . و آنچه را كه در نظر خداوند ناپسند بود موافق هر آنچه پدرانش كرده بودند، به عمل آورد37
  

24 

  .پس برگشته، از او عاصي شد.   او بود  و يهوياقيم سه سال بندة  نَبوكَد نَصَّر، پادشاه بابل آمد،  و در ايآم او،1
الك  و خداوند فوجهاي كلدانيان و فوجهاي اَراميان و فوجهاي موآبيان و فوجهاي بني عمون را بر او فرستاد و ايشان را بر يهودا فرستاد تا آن را ه2

  . بندگان خود انبيا گفته بود سازد، به موجب كالم خداوند كه به واسطة
  . به تحقيق، اين فرمان خداوند بر يهودا واقع شد تا ايشان را به سبب گناهان منسي و هرچه او كرد، از نظر خود دور اندازد3
  . بي گناهان پر كرده بود و خداوند نخواست كه او را عفو نمايد و نيز به سبب خون بي گناهاني كه او ريخته بود، زيراكه اورشليم را از خون4
   آيا در كتاب تواريخ ايآم پادشاهان يهودا مكتوب نيست؟         و بقية وقايع يهوياقيم و هر آنچه كرد،5
  . پس يهو ياقيم با پدران خود خوابيد و پسرش يهوياكين به جايش پادشاه شد6
 از نهر مصر تا نهر فرات، به تصرف  گر از واليت خود بيرون نيامد زيراكه پادشاه بابل هرچه را كه متعلق به پادشاه مصر بود، و پادشاه مصر، بار دي7

 .آورده بود
  . و يهو ياكين هجده ساله بود كه پادشاه شد و سه سال در اورشليم سلطنت نمود و اسم مادرش يحوشْطا دختر اَلْناتان اورشليمي بود8
 .چه را كه در نظر خداوند ناپسند بود، موافق هر آنچه پدرش كرده بود، به عمل آورد و آن9
  .  و شهر محاصره شد  پادشاه بابل، بر اورشليم برآمدند؛  در آن زمان بندگان نَبوكَد نَصَّر،10
  . برآمد به شهر  و نَبوكَدنَصَّر، پادشاه بابل، در حيني كه بندگانش آن را محاصره نموده بودند،11
 پادشاه يهودا با مادرخود و بندگانش و سردارانش و خواجه سرايانش نزد پادشاه بابل بيرون آمد؛ و پادشاه بابل در سال هشتم سلطنت   و يهوياكين،12

 .خود، او را گرفت
 پادشاه اسرائيل براي خانة  اليي را كه سليمان، خداوند و خزانه هاي خانة پادشاه را از آنجا بيرون آورد و تمام ظروف ط  و تمامي خزانه هاي خانة13

  . به موجب كالم خداوند، شكست خداوند ساخته بود،
 اسير ساخته، برد و جميع صنعت گران و آهنگران را نيز،   و جميع ساكنان اورشليم و جميع سرداران و جميع مردان جنگي را كه ده هزار نفر بودند،14

  .كسي باقي نماندچنانكه سواي مسكينان، اهل زمين 
  . و يهوياكين را به بابل برد و مادر پادشاه و زنان پادشاه و خواجه سرايانش و بزرگان زمين را اسير ساخت و ايشان را از اورشليم به بابل برد15
 ايشان را  به بابل   پادشاه بابل، ه بودند، قوي و جنگ آزمود  يعني هفت هزار نفر و يك هزار نفر از صنعت گران را كه جميع ايشان،  و تمامي مردان جنگي،16

  .به اسيري برد
 . متَّنَّيا را در جاي او به پادشاهي نصب كرد و اسمش را به صدقيا مبدل ساخت  عموي وي،  و پادشاه بابل،17
  .ش حميِطَل، دختر ارميا از لبنَة بود صدقيا بيست و يك ساله بود كه آغاز سلطنت نمود و يازده سال در اورشليم پادشاهي كرد؛ و اسم مادر18
 . به عمل آورد  وآنچه را كه درنظر خداوند ناپسند بود، موافق هرآنچه يهوياقيم كرده بود،19
 .شد واقع شد كه صدقيا بر پادشاه بابل عاصي   به حدي آنها را از نظر خود انداخت،  زيرا به سبب غضبي كه خداوند بر اورشليم و يهودا داشت،20

 
25 

 پادشاه بابل، با تمامي لشكر خود در روز دهم ماه دهم از سال نهم سلطنت خويش بر اورشليم برآمد، و در مقابل آن اردو   و واقع شد كه نَبوكد نَصَّر،
  .  سنگري گرداگردش بنا نمود زده،

  . و شهر تا سال يازدهم صدقياي پادشاه، محاصره شد2
  .ي در شهر چنان سخت شد كه براي اهل زمين نان نبود و در روز نهم آن ماه قحط3
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و كلدانيان به هر .  پس در شهر رخنه اي ساختند و تمامي مردان جنگي در شب از راه دروازهاي كه در ميان دو حصار، نزد باغ پادشاه بود، فرار كردند4
  .طرف درمقابل شهر بودند و پادشاه به راه عربه رفت

  .  دشاه را تعاقب نموده، در بيابان اريحا به او رسيدند و تمامي لشكرش از او پراكنده شدند و لشكر كلدانيان، پا5
  .  او را نزد پادشاه بابل به ربلَه آوردند و بر او فتوي دادند  پس پادشاه را گرفته،6
 .جير بسته، به بابل آوردند و پسران صدقيا را پيش رويش به قتل رسانيدند و چشمان صدقيا را كندند و او را به دو زن7
  . به اورشليم آمد  خادم پادشاه بابل،  نَبوزَران، رئيس جالدان،  و در روز هفتم ماه پنجم از سال نوزدهم نَبوكَد نَصَّر پادشاه، سلطان بابل،8
  .انيد و خانة خداوند و خانة پادشاه را سوزانيد و همة خانه هاي اورشليم و هر خانة بزرگ را به آتش سوز9
  . و تمامي لشكر كلدانيان كه همراه رئيس جالدان بودند، حصارهاي اورشليم را به هر طرف منهدم ساختند10
  . قوم را كه در شهر باقي مانده بودند و جارجين را كه به طرف پادشاه بابل شده بودند و بقية جمعيت را به اسيري برد  بقية  و نبوزرادان، رئيس جالدان،11
 .س جالدان بعضي از مسكينان زمين را براي باغباني و فالحي واگذاشت اما رئي12
  . شكستند و برنج آنها را به بابل بردند  و كلدانيان ستونهاي برنجيني كه در خانة خداوند بود و پايه ها و درياچة برنجيني را كه در خانة خداوند بود،13
  .  بردند ي اسباب برنجيني را كه با آنها خدمت مي كردند، و ديگها و خاك اندازها و گلگيرها و قاشقها و تمام14
  . و مجمرها و كاسه ها يعني طالي آنچه را كه از طال بود و نقرة آنچه را كه از نقره بود، رئيس جالدان برد15
  .اسبابها بي اندازه بود وزن برنج همة اين   اما دو ستون و يك درياچه و پايهاي كه سليمان آنها را براي خانة خداوند ساخته بود،16
 بلندي يك ستون هجده ذارع و تاج برنجين بر سرش و بلندي باج سه ذراع بود و شبكه و انارهاي گرداگرد روي تاج، همه از برنج بود و مثل اينها براي 17

 .ستون دوم بر شبكه اش بود
  .حفظ در را گرفت و صَفَنْياي كاهن دوم و سه مست  رئيس كَهنه،  سرايا،  و رئيس جالدان،18
 و سرداري كه بر مردان جنگي گماشته شده بود و پنج نفر از آناني كه روي پادشاه را مي ديدند و در شهر يافت شدند، كاتب سردار لشكر را كه اهل 19

  . شصت نفر از اهل زمين را كه در شهر يافت شدند، از شهر گرفت واليت را سان مي ديد،
  .، ايشان را برداشته به دبله، نزد پادشاه بابل برد و نبوزرادان رئيس جالدان20
 .پس يهودا از واليت خود به اسيري رفتند.  ايشان را در ربله در زمين حمات زده، به قتل رسانيد  و پادشاه بابل،21
22نَصَّر پادشاه بابل ايشان را رها كرده بود پس ج وكَدلْيا ابن اخيقام بن شافان را بر ايشان گماشت و اما قومي كه در زمين يهودا باقي ماندند و نَبد .  
 يعني اسماعيل   جدليا را حاكم قرار داده است، ايشان نزد جدليا به مصفَه آمدند،  و چون تمامي سرداران لشكر با مردان ايشان شنيدند كه پادشاه بابل،23

  .و يازَنْيا ابن معكاتي با كسان ايشانبن نَتَنيا و يوحنَان بن قاري و سرايا ابن تَنْحومت نَطُوفاتي 
در زمين ساكن شويد و پادشاه بابل را بندگي نماييد . از بندگان كلدانيان مترسيد:  به ايشان گفت  و جدليا براي ايشان و براي كسان ايشان قسم خورده،24

  .و براي شما نيكو خواهد بود
 و جدليا را زدند كه بمرد و يهوديان و كلدانيان  يا ابن اَلَيشَمع كه از ذريت پادشاه بود، به اتفاق ده نفر آمدند، اما در ماه هفتم واقع شد كه اسماعيل بن نَتَن25ْ

  را نيز كه با او در مصْفَه بودند كشتند
 . به مصر رفتند زيراكه از كلدانيان ترسيدند  و سرداران لشكرها برخاسته،  چه خرد و چه بزرگ،  و تمامي قوم،26
 در سالي كه شد، سر   پادشاه بابل،  پادشاه يهودا، واقع شد كه اَويلْ مرودك،  و در روز بيست و هفتم ماه دوازدهم از سال سي و هفتم اسيري يهوياكين،27

  .يهوياكين، پادشاه يهودا را از زندان برافراشت
  .ر پادشاهاني كه با او در بابل بودند، گذاشت و با او سخنان دالويز گفت و كرسي او را باالتر از كرسيهاي ساي28
  . و لباس زنداني او را تبديل نمود و او در تمامي روزهاي عمرش هميشه در حضور وي نان مي خورد29
 . و براي معيشت او وظيفة دائمي، يعني قسمت هر روز در روزش، در تمامي ايام عمرش از جانب پادشاه به او داده مي شد30
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  كتاب اول تواريخ ايام
  
  
1 

   شيث اَنُوش، آدم، 1
2     ،دلَلَئيلْ يارقينان مه   
3،كلَم خَنُوخْ شالَح   
 . نُوح سام حام يافَث4ْ
  .جومر و ماجوج و ماداي و ياوان و تُوبال و ماشَك و تيراس:  پسران يافَث5ْ
  .اَشْكَناز و ريفات و تُجرمه:  و پسران جومر6
 .اَليشَه و تَرشيش و كتيم و دودانيم:  پسران ياوان و7
8كوش و مصْرايم و فٌوت و كنْعان:  و پسران حام.  
  .شَبا و ددان : و پسران رعما. سبا و حويلَه و سبنا و رعما و سبتَكا:  و پسران كوش9
 . و او به جبار شدن در جهان شروع نمود  و كوش، نمرود را آورد،10
  صْرايم، لٌوديم و عناميم و لهابيم و نَفْتوحيم را آورد، و م11
 . و فَتْروسيم و كَسلوحيم را كه فَلَستيم و كَفْتوريم از ايشان پديد آمدند12
   و كنْعان نخست زادة خود، صيدون و حتّ را آورد،13
   و يبوسي و اَموري و جرجاشي،14
   و حوي و عرقي و سيني، 15
 .ماري و حماني را و اروادي و ص16َ
17پسران سام  :ول و جاتَر و ماشَكوص و حفَكْشاد و لُود و اَرام و ععيالم و آشُّور و اَر.  
  . و اَرفَكشاد، شالَح را آورد و شالَح، عابر را آورد18
  .سم برادرش يقْطان بود و براي عابر، دو پسر متولد شدند كه يكي را فالَح نام بود زيرا در ايام وي زمين منقسم شد و ا19
   و يقطان، اَلْموداد و شالَف و حضَرموت و يارح را آورد؛20
   و هدورام و اُوزال و دقْلَه،21
     و ايبال و اَبيمايل و شَبا،22
 . و اُوفير و حويلَه و يوباب را كه جميع اينها پسران يقْطان بودند23
24،فَكْشاد سالَحاَر ،سام   
25رو، عابعر فالَج         
   سروج ناحور تارح،26
 . اَبرام كه همان ابراهيم باشد27
  . اسحاق و اسماعيل:  پسران ابراهيم28
   نَبايوت و قيدار و اَدبئيل و مبسام،: نخستزاده اسماعيل:  اين است پيدايش ايشان29
   مشْماع و دومه و مسا و حدد و تيما،30
  .فيش و قدمه كه اينان پسران اسماعيل بودند و پطُور و نا31
  .شَبا و ددان بودند:  ابراهيم بود، پس او زمران و يقْشان و مدان و مديان و يشْباق و شُوحارا زاييد و پسران يقْشان  و پسران قَطُوره كه متعة32
 .ند پس جميع اينها پسران قَطُوره بودند و پسران مديان عيفَه و عيفَر و خَنُوح و اَبيداع و اَلْدعه بود33
  . و ابراهيم اسحاق را آورد؛ و پسران اسحاق عيسو و اسرائيل بودند34
  .اَليفاز و رعوئيل و يعوش و يعالم و قُورح:  و پسران عيسو35
  .تيمان و اُومار و صَفي و جعتام و قَناز و تمناع و عمالق:  پسران اَليفاز36
 .  نَحت و زارح و شَمه و مزه :ن رعوئيل پسرا37
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  .لُوطان و شُوبال و صبعون و عنَه و دبشون و ايصر و ديشان:  و پسران سعيِر38
  .  حوري و هومام و خواهر لُوطان تمناع  و پسران لُوطان 39
  . اَبه و عنَة :پسران صبعون علْيان و منَاحت و عيبال و شَفي و اُونام و  : و پسران شُوبال40ْ
  .حمران و اشْبان و يِتْران و كَران: ديشون و پسران ديشون:  و پسران عنَه41
 .عووص و اَران:  بِلْهان و زِعوان و يعقان و پسران ديشان : پسران ايصْر42
  و. بالَع بن بعور و اسم شهر او دنْهابه بود: ي اسرائيل سلطنت كند، اينانند و پادشاهاني كه در زمين اَدوم سلطنت نمودند، پيش از آنكه پادشاهي بر بن43
  .  و بالَع مرد و يوياب بن زارح از بصْره به جايش پادشاه شد44
  . و يوباب مرد و يوباب و حوشام از زمين تيماني به جايش به سلطنت نمود45
  .ا در زمين موآب شكست داد در جايش پادشاه شد و اسم شهرش عوِيت بود و حوشام مرد و هدد بن بدد كه مديان ر46
  . و هدد مرد و سملَه از مسريقَه به حايش پادشاه شد47
  . و سملَه  مرد و شاؤل از رحوبوت نهر به جايش پادشاه شد48
  . و شاؤل مرد و بعل حانان بن عكْبور به جايش پادشاه شد49
  . و اسم شهرش فاعي و اسم زنش مهيطَبئيل دختر مي ذَهب بود نان مرد و هدد به جايش پادشاه شد؛ و بعل حا50
   و هدد مرد و اميران اَدوم امير تمناع و امير الْيه و امير يتيت بودند؛51
    و اَمير اَهوليبامة و امير ايلَه و امير فينُون؛52
  ان و امير مبصار؛ و امير قَناز و امير تيم53
 . اينان اميران اَدوم بودند  و امير مجد يِئيل و امير عيرام؛54

 
2 

  رؤبين و شْمعون و الوي و يهودا و يساكار و زبولون: پسران اسرائيل انيانند 1
 . و دان و يوسف و بنيامين و نَفْتالي و جاد و اَشير2
 سه نفر از بتْشُوعِ كنْعانيه براي او زاييده شدند؛ و عير نخست زادة يهودا به نظر خداوند شرير بود؛ پس او را  اين عير و اُنان و شيلَه؛:  و پسران يهودا3

  . كُشت
 . و همة پسران يهودا پنج نفر بودند  و عروس او تامار فارص و زارح را براي وي زاييد،4
  . حصْرون و حامول : و پسران فارص5
  .ري و اينان و هيِمان و كَلْكُول و دارع كه همگي ايشان پنج نفر بودند زِم : و پسران زارح6
  . و از پسران كَرمي، عاكار مضطرب كنندة اسرائيل بود كه دربارة چيز حرام خيانت ورزيدند7
 . و پسر ايتان عزريا بود8
  . و پسران حصْرون كه براي زاييده شدند، يرحمئيل و رام و كَلُوباي9 

  .و رام عميناداب را آورد و عميناداب نَحشُون را آورد كه رئيس بني يهودا بود 10
  . و نَحشون سلْما را آورد و سلْما بوعز را آورد11
  . و بوعر عوبيد را آورد و عوبيد يسي را آورد12
  ا،  و دومين ابيناداب را، سومين شمعي ر  و يسي نخست زادة خويش اَلياب را آورد،13
    و چهارمين نَتَنْئيل را و پنجمين ردآي را،14
  . و ششمين اَوصَم را و هفتمين داود را آورد15
  . سه نفر بودند و پسران صَرويه، اَبشاي و يوآب و عسائيل،.  و خواهران ايشان صَرويه، و اَبيحايل بودند16
17تَرِاماسا را زاييد و پدر عماسا يل عماعيلي بود و اَبيحايس. 
  . ياشَر و شُوباب و اَردون : و كاليب بن حصْرون از زن خود عزُويبه و از يريعوت اوالد به هم رسانيد و پسران وي اينانند18
   و عزُوبه مزد و كاليب اَفرات را به زني گرفت و اوحور را براي وي زاييد و19
 . را آورد اُوري را آورد و اُوري بصَلْئيل  حور،20
  .او را به زني گرفت حيني كه شصت ساله بود و او سجوب را براي وي زاييد  و بعد از آن، حصْرون به دختر ماكير پدر جِلْعاد درآمده، 21
  . و سجوب يائير را آورد و او بيست و سه شهر در زمين جِلْعاد داشت22
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  .  قنات و دهات آنها كه شصت شهر بود، از ايشان گرفت و جميع اينها از آن بني ماكير پدر جِلْعاد بودند و او جشور و اَرام را كه حووت يائير باشد، با23
 .اَبِيه زن حصْرون اَشْحور پدر تَقُوع را براي وي زاييد  و بعد از آنكه حصُْرون در كاليب اَفْراته وفات يافت، 24
  . رام و بونَه و اُورن و اٌوصَم و اَخيا بودند :خست زاده اش حصْرون ن  و پسران يرحميئل نخست زادة25
  . و يرحمئيل را زن ديگر مسماه به عطاره بود كه مادر او اُونام باشد26
  . و پسران رام نخست زادة  يرحمئيل معص و يامين و عاقَر بودند27
  .اي ناداب و اَبيشورشَماي و ياداع بود، و پسران شَم:  و پسران اُونام28
  . و اسم زن ابيشور اَبِيحايل بود و او اَحبان و موليد را براي وي زاييد29
  . و پسران ناداب سلَد و اَفّايم بودند و سلَدي بي اوالد مرد30
  .  و بني اَفّايم يشْعي و بني يشْعي شيشان و بني شيشان اَحالي31
  .ر و يوناتان؛ و يتَر بي اوالد مرد و پسران ياداع برادر شَماي يت32َ
  .اينها پسران يرحمئيل بودند. فالَت و زازا:  و پسران يوناتان33
  .  و شيشان را پسري نبود ليكن دختران داشت و شيشان را غالمي مصري بود كه يرحاع نام داشت34
  . را براي وي زاييد و شيشان دختر خود را به غالم خويش يرحاح به زني داد و او عتّاي35
  . و عتاي ناتان را آورد و ناتان زاباد را آورد36
  . و زاباد اَفْالل را آورد و اَفْالل عوبيد را آورد37
  . و عوبيد ييهو را آورد، و ييهو عزَريا را آورد38
  . و عزَريا حالَص را آورد و حالص اَلْعاسه را آورد39
  .سسماي شَلُّوم را آورد و اَلْعاسه سسماي را آورد و 40
 . و شَلوم يِقَميا را آورد و يِقَميا اَليشَمع را آورد41
  . و بني كاليب برار يرحمئيل نخست زاده اش ميشاع كه پدر زِيف باشد و بني ماريشَه كه پدر حبرون باشد بودند42
  .قُورح و تَفُّوح و راقَم و شامع:  و پسران حبرون43
  .شامع را حم پدر يرقَعام را آورد و راقَم و شَماي را آورد و 44
  . و پسر شَماي ماعئون و ماعون پدر بيت صُور بود45
  . و عيفَه متعه كاليب حاران و موصا و جازيز را زاييد و حاران جازيز را آورد46
  . و پسران يهداي را جم و يوتام و جيشان و فالَت و عيفَه و شاعف47
  . و معكه متعه كاليب، شابر و ترحنَه را زاييد48
  . و او نيز شافَف، پدر مدمنَه و شوا، مكْبينا و پدر جِبعا را زاييد؛ و دختر كاليب عكْسه بود49
  شُوبال پدر قريه يعاريم، :  و پسران كاليب بن حور نخست زادة اَفْراته اينانند50
  .و حاريف پدر بيت جادر و سلْما پدر بيت لحم 51
  .هرواه و نصف منُوحوت:  و پسران شوبال پدر قريه يعاريم اينانند52
  .يتْرِيان و فُوتيان و شُوماتيان و مشْراعيان كه از ايشان صارعاتيان و اشْطاوليان پيدا شدند:  و قبايل قريه يعاريم اينانند53
54لْما بيت لحم و نطوفاتيان و ععيان بودند و بني ستيان و صُروآب و نصف مانَحطْروت بيت ي.  
 .اينان قينيان اند كه از حضمتْ پدرِ بيت ريكاب بيرون آمدند.  و قبايل كاتباني كه در يعبيص ساكن بودند، ترعاتيان و شمعاتيان و سوكاتيان بودند55

 
3 

  نخست زاده اش اَمنون از اَخْينُوعم يزْرعيليه؛ و دومين دانيال از اَبِيجايلِ كَرمليه؛: نانند و پسران داود كه براي او درحبرون زاييده شدند، اي1
  . و سومين ابشالوم پسر معكَه دختر تَلْماي پادشاه جشور؛ و چهارمين اُدونيا پسر حجيت2
  . و پنجمين شفَطْيا از اَبيطال و ششمين يتَرعام از زن او عجلَه3
  .   اين شش براي او در حبرون زاييده شدند كه در آنجا هفت سال و شش ماه سلطنت نمود و در اورشليم سي و سه سال سلطنت كرد4
  .اين چهار از بتْشُوع دختر عميئيل بودند. شمعي و شوباب و ناتان و سليمان:  و اينها براي وي در اورشليم زاييده شدند5
6بِحار و اليشامع و اَليفالَط و ي .  
  .  و نُوجه و نافَج و يافيع7
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  . و اَليشَمع و اَلْياداع و اَليفَلَط كه نه نفر باشند8
 .و خواهر ايشان تامار بود.  همة اينها پسران داود بودند سواي پسران متعه ها9
   . و پسر سليمان، رحبعام و پسر او ابيا و پسر او آسا و پسر او يهوشافاط10
  . و پسر او يورام و پسر او اَخَزْيا و پسر او يوآش11
  . و پسر او اَمصْيا و پسر او عزَريا و پسر او يوتام12
  . و پسر او آحاز و پسر او حزْقيا و پسر او منَّسي13
  . و پسر او آمون و پسر او يوشيا14
  .مين صدقَيا و چهارمين شَلّوم و پسران يوشيا نخستزاده اش يوحانان و دومين يهوياقيم و سو15
  . و پسران يهوياقيم پسر او يكُنْيا و پسر او صدقَيا16
  . و پسران يكُنْيا اَشّير و پسر او شَأَلتيئيل17
  . و ملْكيرام و فَدايا و شَنْأَصَّر و يقَميا و هوشاماع و نَدبيا18
  .زَربابِل مشُالّم و حنَنْيا و خواهر ايشان شَلُوميت بود و پسران فَدايا زَربابِل و شمعي و پسران 19
  .  و حشُوبه و اُوهل و برخيا و حسديا و يوشَب حسد كه پنج نفر باشند20
  .  و پسران حنَنْيا فَلَطْيا و اشَعيا، بني رفايا و بني اَرنان و بني عوبديا و بني شَكُنْيا21
  . شَمعيا پسران شَمعيا، حطّوش و يبحاَل و باريح و نَعريا و شافاط كه شش باشند و پسر شَكُنْيا 22
  . و پسران نَعريا اَلْيوعيناي و حزْقيا و عزْريقام كه سه باشند23
 . و بني اَلْيوعيناي هودايا و اَلْياشيب و فَاليا و عقُّوب و يوحانان و دالياع و عناني كه هفت باشند24
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  .فارص و حصْرون و كَرمي و حور و شوبال:  بني يهودا1
  .اينانند قبايل صَرعاتيان.  و رآيا ابن شوبال يحت را آورد و يحت اَخُوماي و الهد را آورد2
  .يزْرعيل و يشْما و يدباش و اسم خواهر ايشان هصْلَلْفُوني بود:  و اينان پسران پدر عيطام اند3
  . نُوئيل پدر جدور و عازَر پدر خُوشَه اينها پسران حور نخست زادة اَفْراته پدر بيت لحم بودند و ف4َ
  .حال و نَعره:  و اَشْحور پدر تَقّوع دو زن داشت5
  . و نَعره، اَخُزّام و حافَرو تَيماني و اَخَشْطاري را براي او زاييد؛ اينان پسران نَعره اند6
  .صَرت و صُوحر و اَتْنان:  و پسران حال7
 . و قُوس عانوب و صُو بِيبه و قبايل اَخَرحيل بن هارم را آورد8
  .از اين جهت كه او را با حزن زاييدم«:  و يعبِيص از برادران خود شريف تر بود و مادرش او را يعبِيص نام نهاد و گفت9
كاش كه مرا بركت مي دادي و حدود مرا وسيع مي گردانيدي و دست تو با من مي بود و مرا از بال «:  و يعبِيص از خداي اسرائيل استدعا نموده، گفت10

 .و خدا آنچه را كه خواست به او بخشيد» .نگاه مي داشتي تا محزون نشوم
  .  و كَلُوب برادر شُوحه محير را كه پدر اَشْتون باشد آورد11
  . اينان اهل ريقَه مي باشند. در عير ناحاش را آورد و اَشْتون بيت رافا و فاسيح و تَحنّه پ12
  .  و پسران قَناز و عتْنِيئيل و سرايا بودند؛ و پسر عتْنيئيل حتَات13
  .  و معونُوتاي عفْره را آورد و سرايا، يوآب پدر جيحراشيم را آورد، زيراكه صنعتگر بودند14
  .يلَه و ناعم بودند؛ و پسر ايلَه قَناز بود و پسران كاليب بن يفُنَّه، عيرو و ا15
  .  و پسران يهلَلْئيل، زيف و زيفَه و تيرِيا و اَسرئيل16
  . و پسران عزْره يتَر و مرد و عافَرو يالون و زن مرد مريم و شَماي و يِشْبح پدر اَشْتَموع را زاييد17
اما آنان پسران بِتْيه دختر فرعون كه مرد او را به زني گرفته بود مي .  و جابر پدر سوكُو و يقوتيئيل پدر زانوح را زاييد و زن يهودية او يارد، پدر جدور،18

  .باشند
  . و پسران زن يهدية او كه خواهر نَحم بود پدر قَعيلَة جرمي و اَشْتَموعِ معكاتي بودند19
  .و بِنْحانان و تيلون و پسران يِشْعي زُوحيت و بِنْزُوحيتاَمنون ورِنَّه :  و پسران شيمون20
  . و بني شيلَه بن يهودا، عير پدر ليكَه، و لَعده پدر مريشَه و قبايل خاندان عامالن كتان نازك از خانوادة اَشْبيع بودند21
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  . حم؛ و اين وقايع قديم است و يوقيم و اهل كُوزِيبا و يوآش و ساراف كه در موآب ملْك داشتند، و يشُوبي ل22َ
 . و اينان كوزه گر بودند با ساكنان نتاعيم و جديره كه در آنجاها نزد پادشاه به جهت كار او سكونت داشتند23
  .نموئيل و يامين و ياريب و زارح و شاؤل:  پسران شَمعون24
  . و پسرش شَلّوم و پسرش مبسام و پسرش مشْماع25
  . پسرش حموئيل و پسرش شمعي و بني مشْماع26
  . و شمعي را شانزده پسر و شش دختر بود ولكن برادرنش را پسران بسيار نبود و همة قبايل ايشان مثل بني يهودا زياد نشدند27
   و ايشان در بئرشَبع و موالده و حصَر شُوآل،28
   و ادر بِلْهه و عاصَم و توالد،29
30مرتُوئيل و حقْلَغ، و در به و ص  
  . اينها شهرهاي ايشان تا زمان سلطنت داود بود.  و در بيت مركَبوت و حصر سوسيم و بيت بِرئي و شَعرايِم ساكن بودند31
   و قريه هاي ايشان عيطام و عين و رِمون و تُوكَن و عاشان، يعني پنج ريه بود،32
  . پس مسكنهاي ايشان اين است و نسب نامه هاي خود را داشتند.  تا بعل بود و جميع قريه هاي ايشان كه در پيرامون آن شهرها33
   و مشوبات و يمليك و يوشَه بن اَمصْيا،34
   و يوئيل و ييهو ابن يوشبيا ابن سرايا ابن عسيئيل،35
   و اَلْيوعيناي و يعكوبه و يشوحايا و عسايا و عديئيل و يسيميئيل و بنايا، 36
   و زيزا ابن شفْعي ابن الّون بن يدايا ابن شمري ابن شَمعيا،37
  .  ايناني كه اسم ايشان مذكور شد، در قبايل خود رؤسا بودند و خانه هاي آباي ايشان بسيار زياد شد38
  . و به مدخل جدور تا طرف شرقيِ وادي رفتند تا براي گله هاي خويش چراگاه بجويند39
  .برومند نيكو يافتند و آن زمين وسيع و آرام و ايمن بود، زيرا كه آلِ حام در زمان قديم در آنجا ساكن بودند پس مرتعي 40
 و ايناني كه اسم ايشان مذكور شد، در ايام حزْقيا پادشاه يهودا آمدند و خيمه هاي ايشان و معونيان را كه در آنجا يافت شدند، شكست دادند و ايشان را 41

  . امروز تباه ساخته، در جاي ايشان ساكن شده اند زيرا كه مرتع براي گله هاي ايشان درآنجا بودتا به 
  .  و بعضي از ايشان، يعني پانصد نفر از بني شَمعون به كوه سعير رفتند؛ و فَلْطيا و نَعرِيا و رفايا و عريئيل پسران يشيع رؤساي ايشان بودند42
 .را كه فرار كرده بودند، شكست داده، تا امروز در آنجا ساكن شده اند و بقية عمالَقَه 43
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زيراكه او نخست زاده بود و اما به سبب بي عصمت ساختن بستر پدر خويش، حق نخست زدگي او به :  و پسران رؤبين نخست زادة اسرائيل اينانند1
  .نخست زادگي ثبت نشده بوداز اين جهت نسب نامة او برحسب . پسران يوسف بن اسرائيل داده شد

  . زيرا يهودا بر برادران خود برتري يافت و پادشاه از او بود؛ اما نخست زادگي از آن يوسف بود2
  .حنُوك و فَلُّو حصْرون كَرمي:  پس پسران رؤبين نخست زادة اسرائيل3
  پسرش شَمعيا و پسرش جوج و پسرش شمعي؛:  و پسران يوئيل4
  ا و پسرش رآيا و پسرش بعل؛  و پسرش ميك5
  . و پسرش بئيره كه تلْغَتْ فلْناسر پادشاه اَشُّور او را به اسيري برد و او رئيس رؤبينيان بود6
   و برادرانش برحسب قبايل ايشان وقتي كه نسب نامة مواليد ايشان ثبت گرديد، مقدم ايشان يعيئيل بود و زَكريا،7
  ن شامع بن يوئيل كه در عروعيرتا نَبو و بعل معون ساكن بود، و بالَع بن عزاز ب8
  . و به طرف مشرق تا مدخل بيابان از نهر فرات سكنا گرفت، زيرا كه مواشي ايشان در زمين جِلْعاد زياده شد9
 .در تمامي اطراف شرقي جِلْعاد ساكن شدند و در ايام شاؤل ايشان با حاجريان جنگ كردند و آنها به دست ايشان افتادند و در خيمه هاي آنها 10
  . و بني جاد در مقابل ايشان در زمين باشان تا سلْخَه ساكن بودند11
  . و مقّدم ايشان يوئيل بود و دومين شافام و يعناي و شافاط در باشان ساكن بود12
  .يوراي و يعكان و زِيع و عابر كه هفت نفر باشند و برادران ايشان برحسب خانه هاي آباي ايشان، ميكائيل و مشُالم و شَبع و 13
  . اينانند پسران اَبيحايل بن حوري ابن ياروح بن جِلْعاد بن ميكائيل بن يشيشاي بن يحدو ابن بوز14
  . اَخي ابن عبديئيل بن جوني رئيس خاندان آباي ايشان15
  . احي شارون تا حدود آنها ساكن بودند و ايشان در جِلْعاد باشان و قريه هايش و در تمامي نو16
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 . و نسب نامة جميع اينها در ايام يوتام پادشاه يهودا و در ايام يربعام پادشاه اسرائيل ثبت گرديد17
 چهل و چهار  از بني رؤبين و جاديان و نصف سبط منَّسي شجاعان و مرداني كه سپر و شمشير برمي داشتند و تيراندازان و جنگ بيرون مي رفتند،18

  .هزار و هفت صد و شصت نفر بودند
  . و ايشان با حاجريان و يطُور و نافيش و نوداب مقاتله نمودند19
 و بر ايشان نصرت يافتند و حاجريان و جميع رفقاي آنها به دست ايشان تسليم شدند زيرا كه در حين جنگ نزد خدا استغاثه نمودند و او ايشان را 20

  .نمودند، اجابت فرمودچونكه بر او توكل 
  .       پس از مواشيِ ايشان، پنجاه هزار شتر و دويست و پنجاه هزار گوسفند و دو هزار االغ و صد هزار مرد به تاراج بردند21
 .پس ايشان به جاي آنها تا زمان اسيري ساكن شدند.  زيرا چونكه جنگ از جانب خدا بود، بسياري مقتول گرديدند22
  .  از باشان تا بعل حرمون و سنير و جبل حرمون زياد شدند سبط منَّسي در آن زمين ساكن شده، و پسران نصف 23
 و اينانند رؤساي خاندان آباي ايشان عافَر و يِشْعي و اَليئيل و عزْريئيل و ارميا و هودويا و يحديئيل كه مردان تنومند شجاع و ناموران و رؤساي خاندان 24

  .   ايشان بودندآباي
  . اما به خداي پدران خود خيانت ورزيده، در پي خدايان قومهاي آن زمين كه خدا آنها را به حضور ايشان هالك كرده بود، زنا كردند25
 و نصف سبط منَّسي را اسير كرده،  پس خداي اسرائيل روح فُول پادشاه اَشُّور و روح تلْغَتْ فلْناسر پادشاه اَشُّور را برانگيخت كه او رؤبينيان و جاديان26

 .ايشان را به حلَح و خابور و هارا و نَهر جوزان تا امروز برد
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  .      جرشون و قَهات و مراري:  بني الوي1
  .عمرام و يِصْهار و حبرون و عزّيئيل:  بني قَهات2
  .بِيهو و اَليعازار و ايتامارناداب و اَ: و بني هارون. هارون و موسي و مريم:  و بني عمرام3
  . و اَليعازار فينَحاس را آورد و فينَحاس ابيشوع را آورد4
  . و ابيشوع بقِّي را آورد و بقِّي عزّي را آورد5
  . و مرايوت اَمريا را آورد و اَمريا اخيطوب را آورد7
  . و اخيطوب صادوق را آورد و صادوق اَخيمعص را آورد8
  .معص عزَريا را آورد و عزَريا يوحانان را آورد و اَخي9
  . و يوحانان عزَريا را آورد و او در خانه اي كه سليمان در اورشليم بنا كرد، كاهن بود10
  .و عزَريا اَمريا را آورد و اَمريا اخيطوب را آورد11
  . و اَخيطوب صادوق را آورد و صادوق شَلّوم را آورد12
  .وم حلْقيا را آورد و حلْقيا عزَريا را آورد و شَل13ّ
  . و عزَريا سرايا را آورد و سرايا يهوصاداق را آورد14
 . و يهوصاداق به اسيري رفت هنگامي كه خداوند يهودا و اورشليم را به دست نَبوكَدنَصَّر اسير ساخت15
  . جرشوم و قَهات و مراري:  پسران الوي16
  .لبنِي و شمعي:  است اسمهاي پسران جرشُوم و اينها17
  .عمرام و يِصْهار و حبرون و عزّيئيل:  و پسران قَهات18
  .   محلي و موسي پس اينها قبايل الويان برحسب اجداد ايشان است:  و پسران مراري19
   از جرشُوم پسرش لبنِي، پسرش يحت، پسرش زِمه،20
  .عدو پسرش زارح پسرش ياتْراي پسرش يوآخ پسرش 21
  . پسران قَهات، پسرش عميناداب پسرش قُورح پسرش اَسير22
  . پسرش اَلْقانَه پسرش اَبيآساف پسرش اَسير23
  . و پسرش تَحت پسرش اُوريئيل پسرش عزّيا، پسرش شاؤل24
  . و پسران اَلْقانَه عماساي و اَخيموت25
  .      ن اَلْقانَه پسرش صوفاي پسرش نَحتپسرا.  و اما اَلْقانَه26
  .   پسرش اَليآب پسرش يروحام پسرش اَلْقانَه27
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  . و پسران سموئيل نخست زاده اش وشْنِي و دومش اَبِيا28
  . پسران مراري محلي و پسرش لبنِي پسرش شمي پسرش عزَّه29
 .  پسرش شمعي پسرش هجيا پسرش عسايا30

  .نند كه داود ايشان را بر خدمت سرود در خانة خداوند تعيين نمود بعد از آنكه تابوت مستقر شد و اينا31
پس برحسب قانون خويش بر .  و ايشان پيش مسكن خيمة اجتماع مشغول سراييدن مي شدند تا حيني كه سليمان خانة خداوند را در اورشليم بنا كرد32

  .    خدمت خود مواظب شدند
  .از بني قَهاتيان همان مغنّي ابن يوئيل بن سموئيل: كه با پسران خود معين شدند، اينانند پس آنهايي 33
34،وحام بن اَليئيل بن نُوحبن اَلْقانَه بن ير   
   ابن صوف بن اَلْقانَه بن مهت بن عماساي، 35
   ابن اَلْقانَه بن يوئيل بن عورياء بن صَفَنْيا،36
  ن اَبيآساف بن قُورح، ابن تَحت بن اَسير ب37
   ابن يِصْهار بن قَهات بن الوي بن اسرائيل38
  آساف بن بركْيا ابن شمعي،.  و برادرش آساف كه به دست راست وي مي ايستاد39
   ابن ميكائيل بن بعسيا ابن ملْكيا،40
   ابن اَتْنِي ابن زارح بن عدايا، 41
   ابن ايتان بن زِمه بن شمعي،42
  . ابن يحت بن جرشُوم بن الوي 43
  ايتان بن قيشي ابن عبدي ابن ملّوك،:  و به طرف چپ برادران ايشان كه پسران مراري بودند44
   ابن حشَبيا ابن اَمصْيا ابن حلْقيا،45
   ابن اَمصي ابن باني ابن شامر،46
  .   ابن محلي ابن موشي ابن مراري ابن الوي47
 . الوياني كه برادران ايشان بودند، به تمامي خدمت مسكن خانة خدا گماشته شدند و 48

 و اما هارون و پسرانش بر مذبح قرباني سوختني و بر مذبح بخور به جهت تمامي عمل قدس االقداس قرباني مي گذرانيدند تا به جهت اسرائيل موافق 49
  . ند كفاره نماي هرآنچه موسي بندة خدا امر فرموده بود،

  . پسرش اَلعازار، پسرش فينَحاس، پسرش اَبِيشُوع:  و اينانند پسران هارون50
   پسرش بقي، پسرش عزّي، پسرش زَرحيا،    51
   پسرش مرايوت پسرش اَمريا پسرش اَخيطوب،52
 .  پسرش صادوق، پسرش اَخيمعص53

  .    از پسران هارون به جهت قبايل قَهاتيان زيرا قرعة اول از آن ايشان بود:  و مسكن هاي ايشان برحسب موضع ها و حدود ايشان اينها است54
  . پس حبرون در زمين يهودا با حالي آن به هر طرفش به ايشان داده شد55
  . و اما زمينهاي آن شهر و دهاتش را به كاليب بن يفُنَّه دادند56
57ون و لربتّير و اَشْتَموع و حوالي آن را دادند به پسران هارون به جهت شهرهاي ملجا حنَه و حوالي آن، و يب.  
   و حيلين و حوالي آن را و دبير و حوالي آن را، 58
   و عاشان و حوالي آن را و بيت شمس و حوالي آن را،59
يع شهرهاي ايشان برحسب قبايل ايشان سيزده شهر پس جم.  و از سبط بنيامين جبع و حوالي آن را و علَّمت و حوالي آن را و عناتوت و حوالي آن را60

 .بود
  . و به پسران قَهات كه از قبايل آن سبط باقي ماندند، ده شهر از نصف سبط يعني از نصف منَّسي به قرعه داده شد61
  .سي در باشان سيزده شهر و به بني جرشُوم برحسب قبايل ايشان از سبط يساكار و از سبط اَشير و از سبط نَفْتالي و از سبط من62َّ
  .  و به پسران مراري برحسب قبايل ايشان از سبط رؤبين و از سبط جاد و از سبط زبولون دوازده شهر به قرعه داده شد63
  .  پس بني اسرائيل اين شهرها را با حوالي آنها به الويان دادند64
 .يامين اين شهرها را كه اسم آنها مذكور است به قرعه دادند و از سبط بني يهودا و از سبط بني شَمعون و از سبط بني بن65
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  . و بعضي از قبايل بني قَهات شهرهاي حدود خود را از سبط افرايم داشتند66
  . پس شكيم را با حوالي آن در كوهستان افرايم و جازَر را با حوالي آن به جهت شهرهاي ملجا به ايشان دادند67
  . ن و بيت حورون را با حوالي آن و يقْمعام را با حوالي آ68
  . و اَيلُون را با حوالي آن و جتّ رِمون را با حوالي آن69
 . و از نصف سبط منَّسي، عانير را با حوالي آن، و بِلعام را با حوالي آن، به قبايل باقي ماندة بني قَهات دادند70
71ونَّسي، جشُوم از قبايل نصف سبط مروتْ را با حوالي آن و به پسران جشْتارالن را در باشان با حوالي آن و ع.  
  . و از سبط يساكار قادشْ را با حوالي آن و دبره را با حوالي آن72
  .   و راموت را با حوالي آن و عانيم را با حوالي آن73
  . و از سبط مشْآل را با حوالي آن و عبدون را با حوالي آن74
  . ا حوالي آن و رحوب را با حوالي آن و حقُوق را ب75
  . و از سبط نَفْتالي قادش را در جليل با حوالي آن و حمون را با حوالي آن و قريتايم را با حوالي آن76
  . و به پسران مراري كه از الويان باقي مانده بودند، از سبط زبولون رِمون را با حوالي آن و تابور را با حوالي آن77
  .و از آن طرف اُردن در برابر اريحا به جانب شرقي اُردن از سبط رؤبين، باصَر را در بيابان با حوالي آن و يهصَه را با حوالي آن 78
  . و قديموت را با حوالي آن و ميفَعه را با حوالي آن79
  . ن و از سبط جاد راموت را در جِلْعاد با حوالي آن و محنايِم را با حوالي آ80
 . و حشْبون را با حوالي آن و يعزير را با حوالي آن81
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  . توالع و فُوه و ياشوب و شمرون چهار نفر بودند : و اما پسران يساكار1
اع در انساب خود بودند،  عزَّي و رفايا و يربييئيل و يحماي و يِبشام و سموئيل؛ ايشان رؤساي خاندان پدر خود توالع و مردان قوي شج : و پسران توالع2

  .و عدد ايشان در ايام داود بيست و دو هزار ششصد بود
  . ميكائيل و عوبدنا و يوئيل و يِشيّآ كه پنج نفر و جميع آنها رؤسا بودند  يِزْزَحنا و پسران يِزْرحنا،  و پسر عري،3
  . زيرا كه زنان و پسران بسيار داشتند ر جنگي سي و شش هزار نفر بودند، فوجهاي لشك  و با ايشان برحسب انساب ايشان و خاندان آباي ايشان،4
 . و برادران ايشان از جميع قبايل يسآكار مردان قوي شجاع هشتاد و هفت هزار نفر جميعاً در نسب نامه ثبت شدند5
   سه نفر بودند،  بالع و باكَر و يديعيل، : و پسران بنيامين6
 پنج نفر رؤساي خاندان آبا و مردان قوي شجاع كه بيست و دو هزار و سي چهار نفر از  بون و عزّي و عزّيئيل و يريموت و عيرِي، اَصْ : و پسران بالَع7

  .ايشان در نسب نامه ثبت گرديدند
  . جميع اينها پسران باكَر بودند. عالمتزَميره و يوعاش و اَليعازار و اَلْيوعيناي و عمرِي و يريموت و اَبيآ و عنابوت و :  و پسران باكَر8
  . و بيست هزار و دويست نفر از ايشان برحسب انساب ايشان، رؤساي خاندان آباي ايشان مردان قوي شجاع در نسب نامه ثبت شدند9
  .يش و اَخيشاحر يعيش و بنيامين و ايهود و كَنَعنَه و زِيتان و تَرش :بِلْهان و پسران بِلْهان:  و پسر يديعئيل10
  . جميع اينها پسران يديعئيل برحسب رؤساي آبا و مردان جنگيِ شجاع هفده هزار و دويست نفر بودند كه در لشكر براي جنگ بيرون مي رفتند11
 . شُفّيم و حفّيم و پسر اَحير حوشيم : و پسران عير12
 .وم از پسران بِلْهه بودند يحصيئل و جوني و يصَر و شَلُّ : و پسران نَفْتالي 13
  . و پسران منَّسي اَسريئيل كه زوجه اش او را زاييد، و ماكير پدر جِلْعاد كه متعه اَرامية وي او را زاييد14
  .ران داشت و اسم پسر دوم اوصَلُفْحاد بود؛ و صَلُفْحاد دخت  و ماكير خواهر حفّيم و شُفّيم را كه به معكَه مسماه بود، به زني گرفت؛15
  .  اُوالم و راقَم بودند  او را فارش نام نهاد و اسم برادرش شارش بود و پسرانش،  و معكَه زن ماكير پسري زاييد،16
  .اينانند پسران جِلْعاد بن ماكير بن منَّسي.  و پسر اُوالم بِدان بود17
  . يد و خواهر او همولَكَه ايشهود و ابيعزَر  ومحلَه را زاي18
 . و پسران شَميداع اَخْيان و شَكيم و لَقْحي و اَنيِعام19
  .  و پسران افرايم شُوتالَح بارد و پسرش تَحت و پسرش اَلعادا و پسرش تَحت20َ
 گرفتن مواشي ايشان فرود  كه در آن زمين مولود شدند، ايشان را كشتند زيراكه براي  و پسرش زاباد و پسرش شُوتالَح و عازَر و اَلعاد كه مردان جت21ّ

  .آمده بودند
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  . و پدر ايشان افرايم به جهت ايشان روزهاي بسيار ماتم گرفت و برادرانش براي تعزيت وي آمدند22
  .  از اين جهت كه در خاندان او باليي عارض شده بود  پس نزد زن خود درآمد و او حامله شده، پسري زاييد و او را برِيعه نام نهاد،23
  . دخترش شيره بود كه بيت حورون پايين و باال را و اُزَّين شيره را بنا كرد و24
    و پسرش رافَح و راشَف، و پسرش تالَح، و پسرش تاحن،25
    و پسرش اَليشَمع،  و پسرش عميود،  و پسرش لَعدان،26
    و  پسرش يهوشوع،  و پسرش نون،27
 و دهات آن بود و به طرف مشرق نَعران و به طرف مغرب جازَر و دهات آن و شكيم و دهات آن تا غَزَّه و دهات  و امالك و مسكن هاي ايشان بيت ئيل28
  .آن
 و نزد حدود بني منَّسي بيت شان و دهات آن و تَعناك و دهات آن و محدو و دهات آن و دور و دهات آن كه در اينها پسران يوسف بن اسرائيل ساكن 29

 .بودند
  .  و خواهر ايشان سارح بود پسران اَشير، يِمنَه و يِشْوه و يِشْوي و بريعه بودند، 30
  .  حابر و ملْكيئيل كه همان پدر بِرزاوت باشد  و پسران بريعه،31
  . يفْليط و شومير و حوتام و خواهر ايشان شوعا را آورد  و حابر،32
  . اينانند بني يفْليط.  عشْوت بودند و پسران يفْليِط فاسك و بِمهال و33
  . و پسران شامراَخي و رهجه و يحبه و اَرام34
  . و پسران هيالم برادر وي صُوفَح و يِمناع وشالش و عامال بودند35
  . و پسران صُوفَح، سوح و حرنَفَر و شُوعال و بيري و يِنْره36
  .تْران و بئيرا و باصَر و هود و شَما و شَلَشَه و ي37ِ
38،تَرفا و اَرا  و پسران يسفُنَّه و في  .  
  .     و پسران عالّ، اَرح و حنَّيئيل و رصيا39
 . بيست و شش هزار نفر بود  ايشان كه در لشكر براي جنگ برحسب نسب نامه ثبت گرديد، و شمارة.  جميع اينها پسران اَشير و رؤساي سرداران بودند40
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  بنيامين نخست زادة خود بالَع را آورد و دومين اَشْبيل و سومش اَخْرخ،  و 1
  . و چهارم نُوحه و پنجم را فارا2
  . اَدار و جيرا و اَبيهود : و پسران بالَع3
  . و اَبيِشُوع و نُعمان و اَخُوخ4
  . و جيرا و شَفُوفان و حورام بودند5
  . آباي ساكنان جبع بودند و ايشان را به مناحت كوچانيدند و اينانند پسران اَحود كه رؤساي خاندان6
  .  و او نُعمان و اَخيا و جيرا را كوچانيد و او عزّا و اَخيحود را توليد نمود7
  . و شَحرايم در بالد موآب بعد از طالق دادن زنان خود حوشيم و بعرا فرزندان توليد نمود8
  .شت يوباب و ظبيا و ميشا و ملْكام را آورد پس از زن خويش كه خُوداش نام دا9
  .  و يعوص وشَكيا و مرمه را كه اينها پسران او و رؤساي خاندان آبا بودند10
  . و از حوشيم ابيطوب و اَلْفَعل را آورد11
  . و پسران اَلْفَعل عابر و مشْعام و شامر كه اُونُو و لُود و دهاتش را بنا نهاد بودند12
  . بريعه و شامع كه ايشان رؤساي خاندان آباي ساكنان اَيلْون بودند و ايشان ساكنان جت را اخراج نمودند و13
  . و اَخيو و شاشَق و يرِيموت14
  .  و زَبديا و عارد و عادر15
  . و ميكائيل و يِشْفه و يوخا پسران بريعه بودند16
  حابر، و زَبديا و مشُالّم و جِزْقي و 17
  . و يِشْمراي و يِزْليآه و يوباب پسران اَلْفَعل بودند18
   و يعقيم و زِكْرِي و زَبدي،19
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   و اَليعيناي و صلَّتاي و ايليئيل، 20
   و اَدايا و بريا و شمرت پسران شمعي، 21
  . و يِشْفان و عابر و ايليئيل22
   و عبدون و زِكرِي و حانان،23
  يا و عيالم و عنْتُوتيا، و حنَن24ْ
  . و يفَديا و فَنُوئيل پسران شاشَق بودند25
  .  و شمشَراي و شَحريا و عتَلْيا26
  . و يعرشيا و ايليا و زِكْرِي پسران يرحام بودند27
 . اينان رؤساي خاندان آبا برحسب انساب خود و سرداران بودند و ايشان در اورشليم سكونت داشتند28
  . و دربعون پدر جِبعون سكونت داشت و اسم زنش معكَه بود29
   و نخستزاده اش عبدون بود، پس صور و قَيس و بعل و ناداب،30
   و جدور و اَخيو و زاكَر؛31
  . و مقْلُوت شمآه را آورد و ايشان نيز با برادران خود در اورشليم در مقابل برادران ايشان ساكن بودند32
  . و نيرقَيس را آورد و قَيس شاؤل را آورد و شاؤل يهوناتان و ملْكيشوع و ابيناداب و اَشْبعل را آورد33
  . و پسر يهوناتان مرِيب بعل بود و مرِيب بعل ميكا را آورد34
  . و پسران ميكا، فيتون و مالَك و تاريع و آحاز بودند35
36هه را آورد، يدوعهري را موصا را آورد و آحاز يري را آورد و زِموت و زِمزْمت و علْمه عدوع.  
  . و موصا بِنْعا را آورد و پسرش رافَه بود و پسرش اَلْعاسه و پسرش آصيل بود37
  . و جميع اينها پسران آصيل اند. انعزْرِيقام و بكْرو و اسمعيل و شَعريا و عوبديا و حان:  و آصيل را شش پسر بود و نامهاي ايشان اينها است38
  . و پسران عيشَق برادر او نخستزاده اش اُوالم و دومين يعوش و سومين اَليفَلَط39
امين جميع اينها از بني بني.  و پسران اُوالم، مردان زورآورِ شجاع و تيرانداز بودند؛ و پسران و پسران پسران ايشان بسيار يعني صد و پنجاه نفر بودند40

 .مي باشند
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 و تمامي اسرائيل برحسب نسب نامه هاي خود شمرده شدند، و اينك در كتاب پادشاهان اسرائيل مكتوب اند و يهودا به سبب خيانت خود به بابل به 1
  .اسيري رفتند

 .  بودند و كساني كه اول در ملكها و شهرهاي ايشان سكونت داشتند، اسرائيليان و كاهنان و الويان و نَتينيم2

  .       و در اورشليم بعضي از بني يهودا و از بني بنيامين و از بني افرايم و منَّسي ساكن بودند3
  . عوتاي ابن عميهود بن عمرِي ابن امرِي ابن باني از بني فارص بن يهودا4
  .  و از شيلونيان نخستزاده اش عسايا و پسران او5
  .رادران ايشان ششصد و نود نفر و از بني زارح يعوئيل و ب6
  .  و از بني بنيامين سلُّو ابن مشُالّم بن هودو يا ابن هسنُوآه7
  . و يبنِيا ابن يروحام و ايلَة بن عزِّي ابن مكْرِي و مشُالّم بن شَفَطْيا بن راؤئيل بن يِبنِيا8
 .جميع اينها رؤساي اجداد برحسب خاندانهاي آباي ايشان بودند. نفر و برادران ايشان برحسب انساب ايشان نه صد و پنجاه و شش 9
   يدعيا و يهوياريب و ياكين،    و از كاهنان،10
   و عزَريا ابن حلْقيا ابن مشُالّم بن صادوق بن مرايوت بن اَخيطُوب رئيس خانة خدا،11
  .اي ابن عديِئيِل بن يحزيره بن مشُالّم بن مشليميت بن امير و عدايا ابن يروحام بن فَشْحور بن ملْكيا و معس12
 .  و برادران ايشان كه رؤساي خاندان آباي ايشان بودند، هزار و هفتصد و شصت نفر كه مردان رشيد به جهت عمل خدمت خانة خدا بودند13

  .  مراري و از الويان شَمعيا ابن حشُّوب بن عزْريقام بن حشَبيا از بني14
  .  ابن زِكْرِي ابن آساف  و بقْبقَّر و حارش و جالل و متَنْيا ابن ميكا15
 .  و عوبديا ابن شَمعيا ابن جالل و بن يدوتُون و برخيا ابن آسا ابن اَلْقاَنه كه در دهات نَطُوفاتيان ساكن بود16

17،ون و اَ  و در بانانقُّوب و طَلْميمان و برادران ايشان شَلُّوم و عو شَلُّوم رئيس بود. خ .  
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  .  و ايشان تا اآلن بر دروازة شرقيِ پادشاه مي باشند و دربانان فرقة بني الوي بودند18
ازه هاي خيمه بودند  و شَلُّوم بن قُورِي ابن اَبيآساف بن قُورح و برادرانش از خاندان پدرش يعني از بني قُورح كه ناظران عمل خدمت و مستحفظان درو19

  .و پدران ايشان ناظران اُردوي خداوند و مستحفظان مدخل آن بودند
  .و خداوند با وي مي بود.  و فينَحاس بن اَلْعازار، سابق رئيس ايشان بود20
  .  و زكريا ابن مشَلَميا دربان دروازه خيمة اجتماع بود21
ب شدند، دويست و دوازده نفر بودند و ايشان در دهات خود برحسب نسب نامه هاي خود شمرده شدند  و جميع ايناني كه براي دربانيِ دروازه ها منتخ22

  .كه داود و سموئيلِ رائي ايشان را بر وظيفه هاي ايشان گماشته بودند
  .  پس ايشان را بر دروازه هاي خانة خداوند و خانة خيمه براي نگاهبانيِ آن گماشته شدند23
  . چهار طرف يعني به مشرق و مغرب و شمال و جنوب بودند و دربانان به هر24
  . هر هفت روز نوبت به نوبت با ايشان مي آمدند  و برادران ايشان كه در دهات خود بودند،25
  . منصب خاصّ داشتند و ناظران حجره ها و خزانه هاي خانة خدا بودند  زيرا چهار رئيس دربانان كه الويان بودند،26
 . خانة خدا منزل داشتند زيرا كه نگاه بانيش بر ايشان بود، و باز كردن آن هر صبح بر ايشان بود و به اطراف27
  .  چونكه آنها را به شماره مي آوردند و به شماره بيرون مي بردند  و بعضي از ايشان بر آالت خدمت مأمور بودند،28
  .وغن و بخور و عطريات مأمور بودند از ايشان بر اسباب و جميع آالت قدس و آرد نرم و شراب و ر29
  . عطريات خوشبو را تركيب مي كردند  و بعضي از پسران كاهنان،30
  .  و متَّتْيا كه از جمله الويان و نخستزادة شَلُّوم قُورحي بود، بر عمل مطبوخات گماشته شده بود31
 . ور بودند تا آن را در هر روز سبت مهيا سازند و بعضي از برادران ايشان از پسران قَهاتيان، بر نان تَقْدمه مأم32

  .  و مغنيان از رؤساي خاندان آباي الويان در حجره ها سكونت داشتند و از كار ديگر فارغ بودند زيراكه روز و شب در كار خود مشغول مي بودند33
 .ونت داشتند اينان رؤساي خاندان آباي الويان و برحسب انساب خود رئيس بودند و در اورشليم سك34
  . و در جِبعون، پدر جِبعون، يعوئيل سكونت داشت و اسم زنش معكَه بود35
   و نخستزاده اش عبدون بود، پس صور و قَيس و بعل و نير و ناداب، 36
   و جدور و اَخيو و زَكريا و مقْلُوت؛    37
  .ود در اورشليم در مقابل برادران ايشان ساكن بودند و مقْلُوت شمآم را آورد و ايشان نيز با برادران خ38
  .  و نير قَيس را آورد و قَيس شاؤل را آورد و شاؤل يهوناتان و ملْكيشوع و ابيناداب و اَشْبعل را آورد39
  . و پسر يهوناتان، مريب بعل بود و مريب بعل ميكا را آورد40
  .يع و آحاز بودند و پسر ميكا، فيتون و مالَك و تَحر41
  .و زمری موصا را آورد و آحاز يعره را آورد و يعره علْمت و عزْموت و زِمرِي را آورد 42
  .  و پسرش رفايا و پسرش اَلْعاسه و پسرش آصيل و موصا بنعا را آورد 43
 . يل و شَعريا و عوبديا و حانان اينها پسران آصيل مي باشندعزْرِيقام و بكْرو و اسمع:  و آصيل را شش پسر بود و اين است نامهاي ايشان44
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  .   و فلسطينيان با اسرائيل جنگ كردند، و مردان اسرائيل از حضور فلسطينيان فرار كردند و در كوه جِلْبوع كشته شده، افتادند1
  . شاؤل يوناتان و ابيناداب و ملْكيشوع را كشتند و فلسطينيان شاؤل و پسرانش را به سختي تعاقب نمودند، و فلسطينيان پسران 2
  .  و جنگ بر شاؤل سخت شد و تيراندازان او را دريافتند و از تيراندازان مجروح شد3
ه بسيار اما سالحدارش نخواست زيراك» .شمشير را بكش و به من فرو بر، مبادا اين نامختونان بيايند و مرا افتضاح كنند«:  و شاؤل به سالحدار خود گفت4

  .مي ترسيد؛ پس شاؤل شمشير را گرفته بر آن افتاد
  . و سالحدارش چون شاؤل را مرده ديد، او نيز بر شمشير افتاد، بمرد5
  . و شاؤل مرد و سه پسرش و تمامي اهل خانه اش همراه وي مردند6
و شاؤل و پسرانش مرده اند، ايشان نيز شهرهاي خود را ترك كرده،  و چون جميع مردان اسرائيل كه در وادي بودند، اين را ديدند كه لشكر منهزم شده، 7

 .گريختند و فلسطينيان آمده، در آنها قرارگرفتند
  . و روز ديگر واقع شد كه چون فلسطينيان آمدند تا كشتگان را برهنه نمايند، شاؤل و پسرانش را در كوه جِلْبوع افتاده يافتند8
  .سلحه اش را گرفتند و آنها را به زمين فلسطينيان به هر طرف فرستادند تا به بتها و قوم خود مژده برسانند پس او را برهنه ساخته، سر و ا9
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  . و اسلحه اش را در خانة خدايان خود گذاشتند و سرش را در خانة داجون به ديوار كوبيدند10
  د شنيدند،  و چون تمامي اهل يابيش جِلْعاد آنچه را كه فلسطينيان به شاؤل كرده بودن11
 جميع شجاعان برخاسته، جسد شاؤل و جسادهاي پسرانش را برداشته، آنها را به يابيش آورده، استخوانهاي ايشان را زير درخت بلوط كه دريابيش 12

 .است، دفن كردند و هفت روز روزه داشتند
ه آن را نگاه نداشته بود، و از اين جهت نيز كه از صاحبة اجنّه سؤال  پس شاؤل به سبب خيانتي كه به خداوند ورزيده  بود مرد، به جهت كالم خداوند ك13

  . نموده بود
 . و چونكه خداوند را نطلبيده بود، او را كُشت و سلطنت او را به داود بن يسي برگردانيد14
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  .اشيماينك ما استخوانها و گوشت تو مي ب«:  و تمامي اسرائيل نزد داود در حبرون جمع شده، گفتند1
تو قوم من اسرائيل :  و قبل از اين نيز هنگامي كه شاؤل پادشاه مي بود، تو اسرائيل را بيرون مي بردي و درون مي آوردي؛ و يهوه خدايت تو را گفت كه2

  .را شباني خواهي نمود و تو بر قوم من اسرائيل پيشوا خواهي شد
ند و داود با ايشان به حضور خداوند در حبرون عهد بست، و داود را برحسب كالمي كه خداوند به  و جميع مشايخ اسرائيل نزد پادشاه به حبرون آمد3

 .واسطة سموئيل گفته بود به پادشاهيِ اسرائيل مسح نمودند
  . و داود و تمامي اسرائيل به اورشليم كه يبوس باشد، آمدند و يضبوسيان در آن زمين ساكن بودند4
  .اما داود قلعة صَهيون را كه شهر داود باشد بگرفت. به اينجا داخل نخواهي شد: اود گفتند و اهل يبوس به د5
  .پس يوآب بن صَرويه اول برآمد و رئيس شد. هركه يبوسيان را اول مغلوب سازد، رئيس و سردار خواهد شد:  و داود گفت6
  .دند و داود در آن قلعه ساكن شد، از آن جهت آن را شهر داود نامي7
  . و شهر را به اطراف آن و گرداگرد ملُّوه بنا كرد و يوآب باقي شهر را تعمير نمود8
 . و داود ترقي كرده، بزرگ مي شد و يهوه صبايوت با وي مي بود9
 اسرائيل گفته  كه خداوند دربارة و اينانند رؤساي شجاعاني كه داود داشت كه با تمامي اسرائيل او را در سلطنتش تقويت دادند تا او را برحسب كالمي 10

  .بود پادشاه سازد
 خود را حركت داد و ايشان را در يك وقت  يشْبعام بن حكْوني كه سردار شليشيم بود كه بر سيصد نفر نيزة:  و عدد شجاعاني كه داود داشت اين است11

 .كشت
  .بودخوي كه يكي از آن سه شجاع   و بعد از او اَلعازار بن دودوي ا12َ
 او با داود در فَسدميم بود وقتي كه فلسطينيان در آنجا براي جنگ جمع شده بودند، و قطعة زمين پر از جو بود، و قوم از حضور فلسطينيان فرار مي 13

  .كردند
 . عظيمي به ايشان داد و فلسطينيان را شكست دادند و خداوند نصرت  و ايشان در ميان آن قطعة زمين ايستاده، آن را محافظت نمودند،14
  . و سه نفر از آن سي سردار به سخره نزد داود به مغارة عدوالّم فرود شدند و لشكر فلسطينيان در وادي رفائيم اردو زده بودند15
  . و داود در آن وقت در مالذ خويش بود، و قراول فلسطينيان آن وقت در بيت لحم بودند16
  . بنوشاند  كسي مرا از آب چاهي كه نزد دروازه بيت لحم است،كاش « : و داود خواهش نموده، گفت17
 بيت لحم است كشيده، برداشتند و آن را نزد داود آوردند؛ اما   پس آن سه مرد، لشكر فلسطينيان را از ميان شكافته، آب چاهي را از چاهي كه نزد دروازة18

  داود نخواست كه آن را بنوشد و آن را به جهت خداوند بريخت،
آيا خون اين مردان را بنوشم كه جان خود رابه خطر انداختند زيرا به خطر جان خود آن را آورده !  اي خداي من حاشا از من كه اين كار را بكنم : و گفت19

 . كاري كه اين سه مرد شجاع كردند اين است اند؟ پس نخواست كه آن را بنوشد؛
  .  و او نيز نيزة خود را بر سيصد نفر حركت داده، ايشان را كشت و درميان آن سه نفر اسم يافت و اَبِيشاي برادر يوآب سردار آن سه نفر بود20 

 . درميان آن سه از دو مكّرم تر بود؛ پس سردار ايشان شد، ايشان ليكن به سه نفر اول نرسيد21
 پسر اَرِيئيل و آبي را كشت و در روز برف به حفره اي فرود شده،  و بنايا اين يهوياداع پسر مردي شجاع قَبصيئيلي بود كه كارهاي عظيم كرده بود، و22

  .شيري را كشت
 و مرد مصري بلند قد را كه قامت او پنج ذراع بود كشت، و آن مصري در دست خود نيزه اي مثل نورد نساجان داشت؛ اما او نزد وي با چوب دستي 23

  . ش كشت خود رفت و نيزه را از دست مصري ربوده، وي را با نيزة
  . بنايا اين يهو ياداع اين كارها را كرد و درميان آن سه مرد شجاع اسم يافت24
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 . اينك او از آن سي نفر مكّرم تر شد، ليكن به آن سه نفر اول ترسيد و داود او را بر اهل مشورت خود برگماشت25
  ت لحمي، و نيز از شجاعان لشكر، عسائيل برادر يوآب و اَلْحانان بن دودوي بي26
   و شَموت هرورِي و حالَص فَلُوني،27
   و عيرا ابن عقّيِشِ تَقُوعي و اَبيعزَر عناتُوتي،28
   و سبكايِ حوشاتي و عيالي اَخُوخي،29
   و مهراي نَطُوفاتي وخالَد بن بعنَة نَطُوفاتي، 30
  ني، واتّاي ابن ريباي از جِبعة بني بنيامين و بناياي فَرعاتُو31
   و حوراي از واريهاي جاعش و اَبيئيل عرباتي،32
  . و عزْموت بحرومي و اَيحباي شَعلْبوني33
   و از بني هاشَم جِزُوني يوناتان بن شاجاي هراري،34
   و اَخيام بن ساكارِ هراري و اليفال بن اُور، 35
   و جافَرمكيراتي و اَخياي فَلوني،36
  . و نَعراي ابن اَزْبايحصْروي كَرملي37
   و يوئيل برادر ناتان و مبحار بن هجري،38
  . و صالَقِ عموني و نحراي بِيروتي كه سالحدار يوآب بن صَرويه بود39
   و عيراي يِتْري و جارب يِتْرِي،40
   و اُورياي حتَّي و زاباد بن اَحالي، 41
  .ؤبينان بود و سي نفر   همراهش بودند و عدينا ابن شيزاي رؤبيني كه سردار ر42
   و حانان بن معكَه و يوشافاط متْني،43
   و عزّيآي عشْتَروتي و شاماع و يعوئيل پسران حوتام عروعيرِي، 44
   و يديعيِئيل از محويم و يريباي يوشُويا پسران اَلْناعم و يِتْمة موآبي،45
 .يل مصُوباتي و اَليئيل و عوبيد و يعسيئ47
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  .  و اينانند كه نزد داود به صقْلَغ آمدند، هنگامي كه او هنوز از ترس شاؤل بن قَيس گرفتار بود، و ايشان از آن شجاعان بودند كه در جنگ معاون او بودند1
  . ان شاؤل بنياميني بودند و به كمان مسلح بودند و سنگها و تيرها از كمانها از دست راست و دست چپ مي انداختند و از برادر2
   سردار ايشان اَخيعرر بود، و بعد از اويوآش پسران شَماعة جِبعاتي و يزيئيل و فالط و پسران عزْموت و براكَه و يِيهوي عناتوتي، 3
    يل و يوحانان و يوزاباد جديراتي، و يِشْمعاي حبعوني كه درميان آن سي نفر شجاع بود، و بر آن سي نفر برتري داشت و ارميا و يحزيئ4
   و اَلْعوزاي و يريموت و بعليا و شَمريا و شَفَطياي حروفي،5
   و اَلْقانَه و يِشَيا و عزَزْئيل و يوعزَر و يشُبعام كه از قُورحيان بودند،6
 . و يوعيلَه و زَبديا پسران يروحام جدوري7
ن قوي شجاع و مردان جنگ آزموده و مسلح به سپر و تيراندازان كه روي ايشان مثل روي شير و مانند غزال كوهي تيزرو  و بعضي از جاديان كه مردا8

  بودند، خويشتن را نزد داود در مالذ بيابان جدا ساختند، 
   كه رئيس ايشان عازَر و دومين عوبديا و سومين اَليآب بود،9
10نَّه و پنجمين اشْمميا، و چهارمين مر  
   و ششم عتّاي و هفتم اَليويل،11
   و هشتم يوحانان و نهم اَلْزاباد، 12
  . و دهم ارميا و يازدهم مكْتَنَّاي13
  . اينان از بني جاد رؤساي لشكر بودند كه كوچكتر ايشان برابر صد نفر و بزرگتر برابر هزار نفر مي بود14
مودند هنگامي كه آن از تمامي حدودش سيالن كرده بود و جميع ساكنان واديها را هم به طرف مشرق و هم به  اينانند كه در ماه اول از اُردن عبور ن15

 .طرف مغرب منهزم ساختند
  . و بعضي از بني بنيامين و يهودا نزد داود به آن مالذ آمدند16
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تي براي اعانت من نزد من آمديد، دل من با شما ملصق خواهد شد؛ و اگر اگر با سالم « : و داود به استقبال ايشان بيرون آمده، ايشان را خطاب كرده، گفت17
  . پس خداي پدران ما اين را ببيند و انصاف نمايد براي تسليم نمودن من به دست دشمنانم آمديد،  با آنكه ظلمي در دست من نيست،

 تو و اي پسر يسي ما با تو هستيم؛  سالمتي، سالمتي بر تو باد، و اي داود ما از:  آنگاه روح بر عماساي كه رئيس شالشيم بود نازل شد و او گفت18
 .پس داود ايشان را پذيرفته، سرداران لشكر ساخت» سالمتي بر انصار تو باد زيراكه خداي نصرت دهندة تواست،

؛ اما ايشان را مدد نكردند زيراكه سرداران  و بعضي از منَسي به داود ملحق شدند هنگامي كه او همراه فلسطينيان براي مقاتله با شاؤل مي رفت19
  .او با سرهاي ما به آقاي خود شاؤل ملحق خواهد شد«: فلسطينيان بعد از مشورت نمودن، او را پس فرستاده، گفتند كه

 و يوزاباد و اَليهو و صلْتاي كه سرداران  و هنگامي كه به صقْللغ مي رفت، بعضي از منَّسي به او پيوستند يعني عدناح و يوزاباد و يديعويل و ميكائيل20
  .هزارهاي منَّسي بودند

  .مدد كردند، زيرا جميع ايشان مردان قوي شجاع و سردار لشكر بودند  ايشان داود را به مقاومت فوجهاي عمالَقه21
 .  خدا شد زيرا در آن وقت، روز به روز براي اعانت داود نزد وي مي آمدند تا لشكرِ بزرگ، مثل لشكر22

  . افراد آناني كه براي جنگ مسلح شده، نزد داود به حبرون آمدند تا سلطنت شاؤل را برحسب فرمان خداوند به وي تحويل نمايند  و اين است شمارة23
  . از بني يهودا شش هزار و هشتصد نفر كه سپر و نيزه داشتند و مسلح جنگ بودند24
  .نفر كه مردان قويِ شجاع براي جنگ بودند از بني شَمعون هفت هزار و يكصد 25
  . از بني الوي چهار هزار و ششصد نفر26
  . و يهوياداع رئيس بني هارون و سه هزار و هفتصد نفر همراه وي27
  . و صادوق كه جوان قوي و شجاع بود با بيست و دو سردار از خاندان پدرش28
  .و تا آن وقت اكثر ايشان وفاي خاندان شاؤل را نگاه مي داشتند و از بني بنيامين سه هزار نفر از برادران شاؤل 29
  .  و از بين افرايم بيست هزار و هشتصد نفر كه مردان قوي و شجاع و در خاندان پدران خويش نامور بودند30
  .هي نصب نمايند و از نصف سبط منَّسي هجده هزار نفر كه به نامهاي خود تعيين شده بودند كه بيايند و داود را به پادشا31
 و از بني يساكار كساني كه از زمانها مخبر شده، مي فهميدند كه اسرائيليان چه بايد بكنند، سرداران ايشان دويست نفر و جميع برادران ايشان فرمان 32

  .بردار ايشان بودند
  .آالت حرب بيارايند و صف آرايي كنند و دودل نبودند و از زبولون پنجاه هزار نفر كه با لشكر و بيرون رفته، مي توانستند جنگ را با همة 33
  . و از نَفْتالي هزار سردار و با ايشان سي و هفت با سپر و نيزه34
  . و از بني دان بيست و هشت هزار و ششصد نفر كه براي جنگ مهيا شدند35
  .د و از اَشير چهل هزار نفر كه با لشكر بيرون رفته، مي توانستند جنگ را مهيا سازن36
 .  و از آن طرف اُردن از بني رؤبين و بني جاد و نصف سبط منَّسي صد و بيست هزار نفر كه با جميع آالت لشكر براي جنگ مهيا شدند37

 نمايند، و تمامي  جميع اينها مردان جنگي بودند كه بر صف آرايي قادر بودند با دل كامل به حبرون آمدند تا داود را بر تمامي اسرائيل به پادشاهي نصب38
  .بقية اسرائيل نيز براي پادشاه ساختن داود يك دل بودند

  . و در آنجا با داود سه روز اكل و شرب نمودند زيراكه برادران ايشان به جهت ايشان تدارك ديده بودند39
اوان آوردند و مأكوالت از آرد و قرصهاي انجير و كشمش و  و مجاوران ايشان نيز تا يسآكار و زبولون و نَفْتالي نان بر االغها و شتران و قاطران و گ40

 .شراب و روغن و گاوان و گوسفندان به فراواني آوردند چونكه در اسرائيل شادماني بود
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  . و داود با سرداران هزاره و صده و با جميع رؤسا مشورت كرد1
 اگر اين از جانب يهوه خداي ما باشد، نزد برادران خودكه در همة زمينهاي اسرائيل اگر شما مصلحت مي دانيد و«:  و داود به تمامي جماعت اسرائيل گفت2

  باقي مانده اند، به هر طرف بفرستيم و با ايشان كاهنان و الوياني كه در شهرهاي خود و حوالي آنها مي باشند، نزد ما جمع شوند،
  .شاؤل نزد آن مسألت ننموديم و تابوت خداي خويش را باز نزد خود بياوريم چونكه در ايام 3
 .زيرا كه اين امر به نظر تمامي قوم پسند آمد» .چنين بكنيم «:  و تمامي جماعت گفتند كه4
  .  پس داود تمامي اسرائيل را از شيحور مصر تا مدخل حمات جمع كرد تا تابوت خدا را از قريب يعاريم بياورند5
ان قريب يعاريم است و از يهودا بود، برآمدند تا تابوت خدا يهوه  را كه درميان كروبيان در جايي كه اسم او  و داود و تمامي اسرائيل به بعلَه كه هم6

  .خوانده مي شود ساكن است، بياورند
  . و تابوت خدا را بر ارابه اي تازه از خانة اَبيناداب آوردند و عزّآ و اَخيو ارابه را مي راندند7
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 .يل با سرود و بربط و عود و دف و سنج و كرنا به قوت تمام به حضور خدا وجد مي نمودند و داود و تمامي اسرائ8
  .  و چون به خرمنگاه كيدون رسيدند عرا دست خود را دراز كرد تا تابوت را بگيرد زيرا گاوان  مي لغريدند9
  .ز كرد و در آنجا به حضور خدا مرد و خشم خداوند بر عرا افروخته شده، او را زد از آن جهت كه دست خود را درا10
  . و داود محزون شد چونكه خداوند بر عرا رخنه نمود و آن مكان را تا امروز فارص عرا ناميد11
  تابوت خدا را نزد خود چگونه بياورم؟:  و در آن روز داود از خدا ترسان شده، گفت12
  .ن را به خانة عوبيد اَدوم جتَّي برگردانيد پس داود تابوت را نزد خود به شهر داود نياورد بلكه آ13
 .  و تابوت خدا نزد خاندان عوبيد اَدوم در خانه اش سه ماه ماند و خداوند خانة عوبيد اَدوم و تمامي مايملك او را بركت داد14

  
14 

  .نه اي براي او  بسازند و حيرام پادشاه صور، قاصدان با چوب سرو آزاد و بنايان و نجاران نزد داود فرستاد تا خا1
 . و داود دانست كه خداوند او را به پادشاهي اسرائيل استوار داشته است، زيرا كه سلطنتش به خاطر قوم او اسرائيل به درجة بلند برافراشته شده بود2
  . و داود در اورشليم با زنان گرفت، و داود پسران و دختران ديگر توليد نمود3
  شَموع و شُوباب و ناتان و سليمان،: نداني كه در اورشليم براي وي به هم رسيدند و اين است نامهاي فرز4
   و يِبحار و اَليشُوع و اَليفالَط، 5
   و نُوجه و نافَج و يافيِع،6
 . و اَليشامع و يعلياداع و اَليفَلَط7
  .، پس بطلبند؛ و چون داود شنيد، به مقاتله ايشان برآمد و چون فلسطينيان شنيدند كه داود به پادشاهي تمام اسرائيل مسح شده است8
  . و فلسطينيان آمده، در وادي رفائيم منتشر شدند9
برآي و ايشان را به :  فلسطينيان برآيم و آيا ايشان را به دست من تسليم خواهي نمود؟ خداوند اورا گفت آيا به مقابلة:  و داود از خدا مسألت نموده، گفت10

  .دست تو تسليم خواهم كرد
بنابراين » .ان من به دست من مثل رخنة آب رخنه كرده استخدا بر دشمن:  پس به بعل فَراصيم برآمدند و داود ايشان را در آنجا شكست داد و داود گفت11

  .آن مكان را بعل فَراصيم نام نهادند
 . و خدايان خود را در آنجا ترك كردند و داود امر فرمود كه آنها را به آتش بسوزانند12
  . و فلسطينيان بار ديگر در آن وادي منتشر شدند13
  .از عقب ايشان مرو بلكه از ايشان رو گردانيده، در مقابل درختان توت به ايشان نزديك شو: ا او را گفت و داود باز از خدا سؤال نموده و خد14
 و چون در سر درختان توت آواز قدمها بشنوي، آنگاه براي جنگ بيرون شو، زيرا خدا پيش روي تو بيرون رفته است تا لشكر فلسطينيان را مغلوب 15

  .سازد
  .خدا او را امر فرموده بود، عمل نمود و لشكر فلسطينيان را از جِتْعون تا جازر شكست دادند پس داود بر وفق آنچه 16
 . و اسم داود در جميع اراضي شيوع يافت و  خداوند ترس او را بر تمامي امت ها مستولي ساخت17
  

15 

  .ي به جهت آن برپا نمود و داود در شهر خود خانه ها بنا كرد و مكاني براي تابوت خدا مهيا ساخته، خيمه ا1
  .  آنگاه داود فرمود كه غير از الويان كسي تابوت خدا را برندارد زيرا خداوند ايشان را برگزيده بود تا تابوت خدا را بردارند و او را هميشه خدمت نمايند2
  .ساخته بود، بياورند و داود تمامي اسرائيل را در اورشليم جمع كرد تا تابوت خداوند را به مكاني كه برايش مهيا 3
  . و داود پسران هارون و الويان را جمع كرد4
  . و از بني قَهات اُورئييل رئيس و صد و بيست نفر برادرانش را5
  . از بني مراري، عساياي رئيس و دويست و بيست نفر برادانش را6
  . از بني جرشُوم، يوئيل رئيس و صد و سي نفر از برادرانش را7
  . افان، شَمعياي رئيس و دويست نفر برادرانش را از بني اليص8
  . از بني حبرون، ايليئيل رئيس و هشتاد نفر برادرانش را9
 .  از عزيئيل، عميناداب رئيس و صد و دوازده نفر برادرانش را10

   ايِليِئيل و عميناداب را خوانده، و داود صادوق و ابياتارِ كَهنَه و الويان يعني اُرِيئيل و عسايا و يوئيل و شَمعيا و11
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شما رؤساي خاندانهاي آباي الويان هستيد؛ پس شما و برادران شما خويشتن را تقديس نماييد تا تابوت يهوه خداي اسرائيل را به «:  به ايشان گفت12
  .مكاني كه برايش مهيا ساخته ام بياوريد

  .ورديد، يهوة خداي ما بر ما رخنه كرد، چونكه او رابه حسب قانون نطلبيديم زيرا از اين سبب كه شما دفعة اول آن را نيا13
 .  پس كاهنان و الويان خويشتن را تقديس نمودند تا تابوت يهوه خداي اسرائيل را بياورند14

 .فهاي خود گذاشته، آن را برداشتند و پسران الويان بر وفق آنچه موسي برحسب كالم خداوند امر فرموده بود، چوب دستيهاي تابوت را بر كت15
 و داود رؤساي الويان را فرمود تا برادران خود مغينان را با آالت موسيقي از عودها و بربطها و سنجها تعيين نمايند، تابه آواز بلند و شادماني صدا 16

  .زنند
  .يشان بني مراري ايتان بن قَوشيآ را تعيين نمودند پس الويان هيمان بن يوئيل و از برادران او آساف بن بركْيا و از برادران ا17
زكريا و بين و يعزيئيل و شَميراموت و يحيئيل و عنَّي و اَليآب و بنايا و نَعسيا و متَّتْيا و اَليفلْيا و مقنيا و عوبيد :  و با ايشان از برادران درجة دوم خود18

  .اَدوم و يعيئيل دربانان را
  .هيمان و اَساف و ايتان را با سنجهاي برنجين تا بنوازند: يان و از مغن19
  . و زَكريا و عرِيئيل و شَميراموت و يحيئيل و عنَّي و اَليآب و معسيا و بنايا را با عودها بر آالموت20
  .ثَمانِي تا پيشروِي نمايند و متَتَّيا و اَليفَيا و مقَنْيا و عوبيد اَدوم و يعيئيل و عرريا را با بربطهاي بر21
  .  و كَنَنْيا رئيس الويان بر نغمات بود و مغنيآن را  تعليم مي داد زيراكه ماهر بود22
  . و بركْيا و اَلْقانه دربانان تابوت بودند23
 .كرنا مي نواختند، وعوبيد اَدوم و يحيي دربانان تابوت بودند و شَبنْيا و يوشافاط و نَتَنْئيل وعماساي و زَكريا و بنايا و اَلَيعزر كَهنَه پيش تابوت خدا 24
  . و داود و مشايخ اسرائيل و سرداران هزاره رفتند تا تابوت عهد خداوند را از خانة عوبيد اَدوم با شادماني بياورند25
  .  و هفت قوچ ذبح  كردند و چون خدا الويان را كه تابوت عهد خداوند را برمي داشتند اعانت كرده، ايشان هفت گاو26
 و داود و جميع الوياني كه تابوت را برمي داشتند و مغنيان و كًنًنْيا كه رئيس نغمات مغنيان بود به كتان نازك ملبس بودند، و داود ايفود كتان 27

 . دربرداشت

 .د و بربط مي نواختند و تمامي اسرائيل تابوت عهد خداوند را به آواز شادماني و آواز بوق و كرنا و سنج و عو28
 و چون تابوت عهد خداوند وارد شهر داود مي شد ميكال دختر شاؤل از پنجره نگريست و داود پادشاه را ديد كه رقص و وجد مي نمايد، او در دل خود 29

 .خوار شمرد
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  . ني هاي سوختني و ذبايح سالمتي به حضور خدا گذرانيدندو تابوت خدا را آورده، آن را در خيمه اي كه داود برايش برپا كرده بود، گذاشتند؛ و قربا 1
  .  و چون داود از گذرانيدن قرباني هاي سوختني و ذبايح سالمتي فارغ شد، قوم را به اسم خداوند بركت داد2
 . نان و يك پارة گوشت و يك قرص كشمش بخشيد  و به جميع اسرائيليان به مردان و زنان به هر يكي يك گردة3
  ضي از الويان را براي خدمتگزاري پيش تابوت خداوند تعيين نمود تا يهوه خداي اسرائيل را ذكر نمايند و شكر گويند و تسبيج خوانند،     و بع4
يل را با عودها و بربطها و اَساف با  يعني اَساف رئيس و بعد از او زَكريا و يعيئيل و شَميراموت و يحيئيل و متّتَّنا و اَلْيآب و بنايا و عوبيد اَدوم و يعيئ5

  .سنجها مي نواخت
 .و بنايا و يحزيئيل كهنه پيش تابوت عهد خدا با كرناها دائماً حاضر مي بودند 6
 : پس در همان روز داود اوالً اين سرود را به دست اَساف و برادرانش داد تا خداوند را تسبيح بخوانند7
 .اعمال او را درميان قومها اعالم نماييد.  را بخوانيد يهوه را حمد گوييد و نام او8
 .درتمامي كارهاي عجيب او تفكر نماييد.  او را بسراييد براي او تسبيح بخوانيد9
 .دل طالبان خداوند شادمان باشد.  در نام قدوس او فخر كنيد10
 .روي او را پيوسته طالب باشيد.  خداوند و قوت او را بطلبيد11
 جيب را كه او كرده است، بياد آوريد، آيات او و داوريهاي دهان وي را، كارهاي ع12

 .داوريهاي او در تمامي جهان است.  يهوة خداي ما است14!اي فرزندان يعقوب برگزيدة او!  اي ذريت بندة او اسرائيل13
  عهد او را بياد آوريد تا ابداآلباد، كالمي را كه هزاران پشت فرموده است،15

 عهدي را كه با ابراهيم بسته، و قَسمي را كه براي اسحاق خورده است؛ آن 16

  و آن را براي يعقوب فريضه قرار داد و براي اسرئيل عهد جاوداني؛17
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  و گفت زمين كنعان را به توخواهم داد، تا حصة ميراث شما شود،18

  هنگامي كه عددي معدود بوديد، قليل العدد و غربا در آنجا،19

 . اُمتي تا اُمتي سرگردان مي بوديد، و از يك مملكت تا قوم ديگر و از20
   او نگذاشت  كه كسي بر ايشان ظلم كند، بلكه پادشاهان را به خاطر ايشان توبيخ نمود،21
 . كه بر مسيحان من دست مگذاريد، انبياي مرا ضرر مرسانيد22
 .روز بشارت دهيدنجات او را روز به .  اي تمامي زمين يهوه را بسراييد23
  درميان امت ها جالل او را ذكر كنيد، و كارهاي24

 . زيرا خداوند عظيم است و بي نهايت محمود؛ و او مهيب است برجميع خدايان25
 .اما يهوه آسمانها را آفريد.  زيرا جميع خدايان امت ها بنهايند26
 . است مجد و جالل به حضور وي است؛ قوت و شادماني در مكان او27
 .خداوند را به جالل و قوت توصيف نماييد.  اي قبايل قوم ها خداوند را توصيف نماييد28
 .خداوند را در زينت قدوسيت بپرستيد. هدايا بياوريد و به حضور وي بياييد.  خداوند را به جالل اسم او توصيف نماييد29
  .   د و جنبش نخواهد خوردربع مسكون نيز پايدار ش.  اي تمامي زمين از حضور وي بلرزيد30
 . آسمان شادي كند و زمين سرور نمايد، و درميان امت ها بگويند كه يهوه سلطنت مي كند31
 . دريا و پري آن غرش نمايد؛ و صحرا و هرچه در آن است به وجد آيد32
 .يد آنگاه درختان جنگل ترنم خواهند نمود، به حضور خداوند زيراكه براي داوري جهان مي آ33
  . يهوه را حمد گوييد زيراكه نيكو است، زيراكه رحمت او تا ابداآلباد است34
  . تا نان قدوس تو را حمد گوييم، و در تسبيح تو فخر نماييم. و ما را از جمع كرده، از ميان امت ها رهايي بخش.   و بگوييد اي خداي نجات بده35
 .تا ابد اآلباداز ازل .  يهوه خداي اسرائيل متبارك باد36

 .و تمامي قوم آمين گفتند و خداوند را تسبيح خواندند
  . پس اَساف و برادرانش را آنجا پيش تابوت عهد خداوند گذاشت تا هميشه پيش تابوت به خدمت هر روز در روزش مشغول باشند37
  . حوسه دربانان را و عوبيد اَدوم و شصت و هشت نفر برادران ايشان و عوبيد اَدوم بن يديتٌون و38
   و صادوق كاهن و كاهنان برادرانش را پيش مسكن خداوند درمكان بلندي كه در جِبعون بود،39
 تا قرباني هاي سوختني براي خداوند بر مذبح قرباني سوختني دائماً صبح و شام بگذرانند برحسب آنچه در شريعت خداوند كه آن را به اسرائيل امر 40

  .استفرموده بود مكتوب 
  .  و با ايشان هيمان و يدوتُون و ساير برگزيدگاني را كه اسم ايشان ذكر شده بود تا خداوند را حمد گويند زيراكه رحمت او تا ابداآلباد است41
 . نزد دروازه باشند و همراه ايشان هيمان و يدوتُون را با كّرناها و سنجها و آالت نغمات خدا به جهت نوازندگان و پسران يدوتُون را تا42
 . پس تمام قوم هريكي به خانة خود رفتند، اما داود برگشت تا خانة خود را تبرك نمايد43

 
17 

اينك من درخانة سرو آزاد ساكن مي باشم و تابوت عهد خداوند زير پرده ها «:  و واقع شد چون داود در خانة خود نشسته بود كه داود به ناتان نبي گفت1
  .است

 .هرآنچه در دلت باشد به عمل آور زيرا خدا با تو است: به داود گفت ناتان 2
  : و در آن شب واقع شد كه كالم خدا به ناتان نازل شده، گفت3
  .تو خانه اي براي سكونت من بنا نخواهي كرد: برو و به بندة من داود بگو خداوند چنين مي فرمايد 4
  . تا امروز در خانه ساكن نشده ام بلكه از خيمه به خيمه و مسكن به مسكن گردش كرده ام زيرا از روزي كه بني اسرائيل را بيرون آوردم5
 و به هر جايي كه با تمامي اسرائيل گردش كرده ام، آيا به احدي از داوران اسرائيل كه براي رعايت قوم خود مأمور داشتم، سخني گفتم كه چرا خانه اي 6

  از سرو آزاد براي من بنا نكرديد؟ 
  . من تو را از چراگاه از عقب گوسفندان گرفتم تا پيشواي قوم من اسرائيل باشي: يهوه صبايوت چنين مي فرمايد:  حال به بندة من داود چنين بگو و7
  . ن اند پيدا كردم و هرجايي كه مي رفتي، من با تو مي بودم و جميع دشمنانت را از حضور تو منقطع ساختم و براي تو اسمي مثل اسم بزرگاني كه بر زمي8
 و به جهت قوم خود اسرائيل مكاني تعيين نمودم و ايشان را غرس كردم تا در مكان خويش ساكن شده، باز متحرك نشوند، و شريران ايشان را ديگر 9

  .مثل سابق ذليل نسازند
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ختم، تو را خبر مي دادم كه خداوند خانه اي براي تو بنا  و از ايامي كه داوران را بر قوم خود اسرائيل تعيين نمودم و تمامي دشمنانت را مغلوب سا10
  .خواهد نمود

 و چون روزهاي عمر تو تمام شود كه نزد پدران خود رحلت كني، آنگاه ذريت تو را كه از پسران تو خواهد بود، بعد از تو خواهم برانگيخت و سلطنت او 11
  .را پايدار خواهم نمود

  . كرد و من كرسي او را تا به ابد استوار خواهم ساخت او خانه اي براي من بنا خواهد12
  . من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود و رحمت خود را از او دور نخواهم كرد چنانكه آن را از كسي كه قبل از تو بود دور كردم13
  .ر خواهد ماند تا ابداآلباد و او را در خانه و سلطنت خودم تا به ابد پايدار خواهم ساخت و كرسي او استوا14
 . برحسب تمامي اين كلمات و مطابق اين رؤيا ناتان به داود تكلم نمود15
  اي يهوه خدا، من كيستم و خاندان من چيست كه مرا به اين مقام رسانيدي؟«:  و داود پادشاه داخل شده، به حضور خداوند نشست و گفت16
 نمود زيرا كه دربارة خانه بنده ات نيز براي زمان طويل تكلم نمودي و مرا اي يهوه خدا، مثل مرد بلند مرتبه منظور  و اين نيز درنظر تو اي خدا امر قليل17

  .داشتي
  . و داود ديگر دربارة اكرامي كه به بندة خود كردي، نزد تو چه تواند افزود زيرا كه تو بندة خود را مي شناسي18
  .موافق دل خويش جميع اين كارهاي عظيم را به جا آوردي تا تمامي اين عظمت را ظاهر سازي اي خداوند، به خاطر بندة خود و 19
  موافق هر آنچه به گوشهاي خود شنيديم، .  اي يهوه مثل تو كسي نيست و غير از تو خدايي ني20
 براي خويش قوم بسازد، و به كارهاي عظيم و مهيب اسمي  و مثل قوم تو اسرائيل كدام امتي بر روي زمين است كه خدا بيايد تا ايشان را فديه داده،21

  .براي خود پيدا نمايي و امت ها را از حضور قوم خود كه ايشان را از مصر فديه دادي، اخراج نمايي
 . و قوم خود اسرائيل را براي خويش تا به ابد قوم ساختي و تو اي يهوه خداي ايشان شدي22
  .ه دربارة بنده ات و خانه اش گفتي تا به ابد استوار شود و برحسب آنچه گفتي عمل نما و اآلن اي خداوند كالمي ك23
 و اسم تو تا به ابد استوار و معظم بماند تا گفته شود كه يهوه صبايوت خداي اسرائيل خداي اسرائيل است و خاندان بنده ات داود به حضور تو پايدار 24

  .بماند
  .دة خود كشف نمودي كه خانه اي برايش بنا خواهي نمود؛ بنابراين بنده ات جرأت كرده است كه اين دعا را نزد تو بگويد زيرا تو اي خداي من بر بن25
  . و اآلن اي يهوه، تو خداي هستي و اين احسان را به بندة خود وعده داده اي26
به ابد بماند زيراكه تو اي خداوند بركت داده اي و مبارك خواهد بود تا  و اآلن تو را پسند آمد كه خانة بندة خود را بركت دهي تا در حضور تو تا 27

 .ابداآلباد
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 . و بعد از اين واقع شد كه داود فلسطينيان را شكست داده، مغلوب ساخت و جتّ و قريه هايش را از دست فلسطينيان گرفت1
 . و موآب را شكست داد و موآبيان بندگان داود شده، هدايا آوردند2
  . و داود هددعزَر پادشاه صُوبه را در حمات هنگامي كه مي رفت تا سلطنت خود را نزد نهر فرات استوار سازد، شكست داد3
  . و داود هزار ارابه و هفت هزار سوار و بيست هزار پياده از او گرفت، و داود تمامي اسبان ارابه را پي كرد، اما از آنها براي صد ارابه نگاه داشت4
  .و چون اَراميان دمشق به مدد هدرعزَر پادشاه صُوبه آمدند، داود بيست و دو هزار نفر از اَراميان را كشت 5
  .و خداوند داود را در هر جا كه مي رفت نصرت مي داد.  و داود در اَرامِ دمشق قراوالن گذاشت اَراميان بندگان داود شده، هدايا آوردند6
  .ه بر خادمان هدرعزَر بود گرفته، آنها را به اورشليم آورد و داود سپرهاي طال را ك7
 . و داود از طبحت و كُون شهرهاي هددعزَر برنج از حد زياده گرفت كه از آن سليمان درياچه و ستونها و ظروف برنجين ساخت8
  وبه را شكست داده است، و چون تُوعو پادشاه حمات شنيد كه داود تمامي لشكر هددعزَر پادشاه ص9ُ
 پسر خود هدورام را نزد داود پادشاه فرستاد تا از سالمتي او بپرسد و او را تَهنِيت گويد از آن جهت كه با هدرعزَر جنگ نموده او را شكست داده بود، 10

  .د آوردزيرا هدرعزَر با تُوعو مقاتله   مي نمود؛ و هر قسم ظروف طال و نقره و برنج با خو
 و داود پادشاه آنها را نيز براي خداوند وقف نمود، با نقره و طاليي كه ازجميع امت ها يعني از اَدوم و موآب و بني عمون و فلسطينيان و عمالَقَه آورده 11

 .بود
  . و اَبِشاي ابن صَرويه هجده هزار نفر از اَدومياهن را در وادي ملْح كشت12
 .راوالن قرار داد و جميع اَدوميان بندگان داود شدند و خداود داود را در هر جايي كه مي رفت نصرت مي داد و در اَدوم ق13
  . و داود بر تمامي اسرائيل سلطنت نموده، انصاف و عدالت و را بر تمامي قوم خود مجرا مي داشت14
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  . نگار و يوآب بن صَرويه سردار لشكر بود و يهوشافاط بن اَخيلُود وقايع15
  . و صادوق بن اَخيطُوب و ابيملك بن اَبياتار كاهن بودند و شوشا كاتب بود16
 .فَليتيان و پسران داود نزد پادشاه مقدم بودند  و بنايا ابن يهو ياداع رئيس كَرِيتيان و 17
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  . نمودو بعد از اين واقع شد كه ناحاش، پادشاه بني عمون مرد و پسرش در جاي او سلطنت 1
و . پس داود قاصدان فرستاد تا او را دربارة پدرش تعزيت گويند» .با حانُون بن ناحاش احسان نمايم چنانكه پدرش به من احسان كرد«:  و داود گفت2

  .خادمان داود به زمين بني عمون نزد حانُون براي تعزيت وي آمدند
ي بري كه به جهت تكريم پدر تو است كه داود تعزيت كنندگان نزد تو فرستده است؟ ني بلكه بندگانش آيا گمان م«:  و سروران بني عمون به حانُون گفتند3

  .به جهت تفحص و انقالب و جاسوسي زمين نزد تو آمده اند
  .كرد پس حانُون خادمان داود را گرفته، ريش ايشان را تراشيد و لباسهاي ايشان را از ميان تا جاي نشستن دريده، ايشان را رها 4
در اَريحا بمانيد :  و چون  بعضي آمده، داود را از حالت آن كسان خبر  دادند، به استقبال ايشان فرستاد زيراكه ايشان  بسيار خجل بودند، و پادشاه گفت5

 ».تا ريشهاي شما درآيد و بعد از آن برگرديد
6ون ديدند كه نزد داود مكروه شده اند، حانُون و بني عمكَه و  و چون بني ععين و اَرام مرون هزار وزنة نقره فرستادند تا ارابه ها و سواران از اَرام نَهم

  .صُوبه براي خود اجير سازند
 از شهرهاي  پس سي و دو هزار ارابه و پادشاه معكَه و جمعيت او را براي خود اجير كردند، و ايشان بيرون آمده، در مقابل ميدبا اُردو زدند، و بني عمون7

  .خود جمع شده، براي مقاتله آمدند
 .  و چون داود اين را شنيد، يوآب و تمامي لشكر شجاعان را فرستاد8

 .و پادشاهاني كه آمده بودند، در صحرا عليحده بودند.  و بني عمون بيرون آمده، نزد دروازة شهر براي جنگ صف آرايي نمودند9
  .نگ، هم از عقبش بود، از تمامي بر گزيدگان اسرائيل گروهي را انتخاب كرده، در مقابل اَراميان صف آرايي نمود و چون يوآب ديد كه روي  صفوف ج10
  .  و بقيه قوم را به دست برادر خود اَبِشاي سپرد و به مقابل بني عمون صف كشيدند11
 .ن بر تو غالب آيند، به جهت امداد تو خواهم آمداگر اَراميان بر من غالب آيند، به مدد من بيا؛ و اگر بني عمو:  و گفت12
  . دلير باش كه به جهت  قوم خويش و به جهت شهرهاي خداي خود مردانه بكوشيم و خداوند آنچه را درنظرش پسند آيد بكند13
  . پس يوآب و گروهي كه همراهش بودند، نزديك شدند تا با اَراميان جنگ كنند و ايشان از حضور وي فرار كردند14
 . و چون بني عمون ديدند كه اَراميان فرار كردند، ايشان نيز از حضور برادرش اَبيشاي گريخته، داخل شهر شدند؛ و يوآب به اورشليم برگشت15
 شُوفْك سردار  و چون اَراميان ديدند كه از حضور اسرائيل شكست يافتند، ايشان قاصدان فرستاده، اَراميان را كه به آن طرف نهر بودند آوردند، و16

  .لشكر هدر عزَر پيشواي ايشان بود
و چون داود جنگ را با .  و چون خبر به داود رسيد، تمامي اسرائيل را جمع كرده، از اُردن عبور و به ايشان رسيده، مقابل ايشان صف آرايي نمود17

  .اَراميان آراسته بود، ايشان با وي جنگ كردند
  .ئيل فرار كردند و داود مردان هفت هزار ارابه و چهل هزار پياده از اَراميان را كشت، و شُوفَك سردار لشكر را به قتل رسانيد و اَراميان از حضور اسرا18
19مزَر ديدند كه از حضور اسرائيل شكست خوردند، با داود صلح نموده، بندة او شدند و اَراميان بعد از آن در اعانت بني عع ردون اقدام  و چون بندگان ه

 .ننمودند
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 و واقع شد در وقت تحويل سال، هنگام بيرون رفتن پادشاهان، كه يوآب قوت لشكر را بيرون آورد، و زمين بني عمون را ويران ساخت و آمده، ربه را 1
  .اما داود در اورشليم ماند و يوآب ربه را تسخير نموده، آن را منهدم ساخت. محاصره نمود

د تاج پادشاه ايشان را از سرش گرفت كه وزنش يك وزنة طال بود و سنگهاي گرانبها داشت و آن را بر سر داود گذاشتند و غنيمت از حد زياده از   و داو2
  .شهر بردند

 شهرهاي بني عمون رفتار  و خلق آنجا را بيرون آورده، ايشان را به اره ها و چومهاي آهنين و تيشه ها پاره پاره كرد؛ و داود به همين طور با جميع3
 .پس داود و تمامي قوم به اورشليم برگشتند. نمود

  . و بعد از آن جنگي با فلسطينيان در جازَر، واقع شد كه در آن سبكاي حوشاتي سفّآي را كه از اوالد رافا بود كشت و ايشان را مغلوب شدند4
  .ير لحميرا كه برادر جليات جتَّي بود كُشت كه چوب نيزه اش مثل نورد جوالهكان بود و باز جنگ با فلسطينيان واقع شد و اَلْحانان بن ياع5
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و باز جنگ در جتّ واقع شد كه در آنجا مردي بلند قد بود كه بيست و چهار انگشت، شش بر هر دست و شش بر هر پا داشت و او تيز براي رافا زاييده 6
  .شده بود

  . يهوناتان بن شمعا برادر داود او را كُشت و چون اسرائيل را به تنگ آورده،7
 . اينان براي رافا در جتّ زاييده شدند و به دست داود و به دست بندگانش افتادند8
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  .و شيطان به ضد اسرائيل برخاسته، داود را غوا نمود كه اسرائيل را بشمارد 1
  .ا از بئرشَبع تا دان گرفته، نزد من بياوريد تا آن را بدانمبرويد و عدد اسرائيل ر«:  و داود به يوآب و سروران قوم گفت2
خداوند بر قوم خود هر قدر كه باشند صد چندان مزيد كند؛ و اي آقايم پادشاه آيا جميع ايشان بندگان آقايم نيستند؟ ليكن چرا آقايم خواهش :  يوآب گفت3

  اين عمل را دارد و چرا بايد باعث گناه اسرائيل بشود؟
  . كالم پادشاه بر يوآب غالب آمد و يوآب درميان تمامي اسرائيل گردش كرده، باز به اورشليم مراجعت نمود اما4
 و يوآب عدد شمرده شدگان قوم را به داود داد و جملة اسرائيليان هزار و يكصد هزار مرد شمشير زن و از يهودا چهارصد و هفتاد و چهار هزار مرد 5

  .شمشيرزن بودند
 .يان و بنيامينيان را درميان ايشان نشمرد زيراكه فرمان پادشاه نزد يوآب مكروه بود ليكن الو6
  .  و اين امر به نظر خدا ناپسند آمد، پس اسرائيل را مبتال ساخت7
  .رفتار نمودمو حال گناه بندة خود را عفو فرما زيراكه بسيار احمقانه . در اين كاري كه كردم، گناه عظيمي ورزيدم«:  و داود به خدا گفت8
  : و خداوند جاد را كه رايي داود بود خطاب كرده، گفت9
  .ما سه چيز پيش تو مي گذارم؛ پس يكي از آنها را براي خود اختيار كن تا برايت به عمل آورم: برو و داود را اعالم كرده، بگو خداوند چينين مي فرمايد 10
  مي فرمايد براي خود اختيار كن، خداوند چنين «:  پس جاد نزد داود آمده، وي را گفت11
 يا سه سال قحط بشود، يا سه ماه روز خصمانت تلف شوي و شمشير دشمنانت تو را درگيرد، يا سه روز شمشير خداوند وبا در زمين تو واقع شود، 12

  .پس اآلن ببين كه نزد فرستنده خود چه جواب برم. فرشتة خداوند تمامي حدود اسرائيل را ويران سازد
 ».تمنا اينكه به دست خداوند بيفتم زيراكه رحمت هاي او بسيار عظيم است و به دست انسان نيفتم. در شدت تنگي هستم«: داود به جاد گفت 13
  .  پس خداوند وبا بر اسرائيل فرستاد و هفتاد هزار نفر از اسرائيل مردند14
 مي خواست آن را هالك سازد، خداوند مالحظه نمود و از آن بال پشيمان شد و به و چون.  و خدا فرشته اي به اورشليم فرستاد تا آن را هالك سازد15

  .و فرشتة خداوند نزد خرمنگاه اَرنان يبوسي ايستاده بود» .كافي است، حال دست خود را باز دار«: فرشته اي كه قوم را هالك مي ساخت گفت
ديد كه درميان زمين و آسمان ايستاده است و شمشيري برهنه در دستش بر اورشليم برافراشته؛  و داود چشمان خود را باال انداخته، فرشتة خداوند را 16

  .پس داود و مشايخ به پالس ملبس شده، به روي خود درافتادند
اين گوسفندان چه كرده آيا من براي شمردن قوم امر نفرمودم و آيا من آن نيستم كه گناه ورزيده، مرتكب شرارت زشت شدم؟ اما «:  و داود به خدا گفت17

 ».اند؟ پس اي يهوه خدايم، مستدعي اين كه دست تو بر من و خاندان پدرم باشد و به قوم خود بال مرساني
  . و فرشتة خداوند جاد را امر فرمود كه به داود بگويد كه داود برود و مذبحي به جهت خداوند در خرمنگاه اُرنان ييوسي برپا كند18
  .حسب كالمي كه جاد به اسم خداوند گفت برفت پس داود بر19
  .  و اُرنان روگردانيده، فرشته را ديد و چهار پسرش كه همراهش بودند، خويشتن را پنهان كردند؛ و اُرنان گندم مي كوبيد20
  . و چون داود نزد اُرنان آمد، اُرنان نگريسته، داود رو به زمين افتاد21
  .اي خرمنگاه را به من بده تا مذبحي به جهت خداوند برپا نمايم؛ آن را به  قيمت تمام به من بده تا و با از قوم رفع شودج«:  و داود به اُرنان گفت22
آن را براي خود بگير و آقايم پادشاه آنچه كه درنظرش پسند آيد به عمل آورد؛ ببين گاوان را به جهت قرباني سوختني و «:  اُرنان به داود عرض كرد23

  . آردي دادم و همه را به تو بخشيدم  را براي هيزم و گندم را به جهت هديةچومها
ني، بلكه آن را البته از به قيمت تمام از تو خواهم خريد، زيراكه اموال تو براي خداوند نخواهم گرفت و قرباني سوختني «:  اما داود پادشاه به اُرنان گفت24

  .مجاناً نخواهم گذرانيد
  .آن موضع ششصد مثقال طال به وزن، به اُرنان داد پس داود براي 25
 و داود در آنجا مذبحي به جهت خداوند بنا نموده، قرباني هاي سوختني و ذبايح سالمتي گذرانيد و نزد خداوند استدعا نمود؛ و او آتشي از آسمان بر 26

  .مذبح قرباني سوختني نازل كرده او را مستجاب فرمود
 .كم داد تا شمشير خود را در غالفش برگردانيد  و خداوند فرشته را ح27

338



  . در آن زمان چون داود ديد كه خداوند او را در خرمنگاه اُرنان يبوسي مستجاب فرموده است در آنجا قرباني ها گذرانيد28
  .       بود اما مسكن خداوند كه موسي در بيابان ساخته بود و مذبح قرباني سوختني، در ايام در مكان بلند جِبعون29
 . ليكن داود نتوانست نزد آن برود تا از خدا مسألت نمايد، چونكه از شمشير فرشتة خداوند مي ترسيد30
  

22 

 . اين است خانة يهوه خدا، و اين مذبح قرباني سوختني براي اسرائيل مي باشد«: پس داود گفت 1

  .نند، و سنگ تراشان معين كرد تا سنگهاي مربع براي بناي خانه خدا بتراشند و داود فرمود تا غريبان را كه در زمين اسرائيل اند جمع ك2
  . و داود آهن بسياري به جهت ميخها براي لنگه هاي دروازه ها و براي وصلها حاضر ساخت و برنج بسيار كه نتوان وزن نمود3
  .د آوردند و چوب سرو آزاد بيشمار زيراكه اهل صيدون و صور چوب سرو آزاد بسيار براي داو4
پسر من سليمان صغير و نازك است و خانه اي كه براي يهوه بايد بنا نمود، مي بايست بسيار عظيم و نامي و جليل در تمامي زمينها «:  و داود گفت5

 . بسيار ديد پس داود قبل از وفاتش تهية» .بشود؛ لهذا حال برايش تهيه مي بينم
  .ا وصيت نمود كه خانه اي براي يهوة خداي اسرائيل بنا نمايد پس پسر خود سليمان را خوانده، او ر6
  .من اراده داشتم كه خانه اي براي اسم يهوه خداي خود بنا نمايم! اي پسرم:  و داود به سليمان گفت كه7
 براي اسم من بنا نخواهي كرد، چونكه به چونكه بسيار خون ريخته اي و جنگهاي عظيم كرده اي، پس خانه اي:  ليكن كالم خداوند برمن نازل شده، گفت8

  .حضور من بسيار خون بر زمين ريخته اي
 اينك پسري براي تو متولد خواهد شد كه مرد آرامي خواهد بود زيراكه من او را از جميع دشمنانش از هر طرف آرامي خواهم بخشيد، چونكه اسم او 9

  .راحت عطا خواهم فرمودسليمان خواهد بود و در ايام او اسرائيل را سالمتي و 
  .و كُرسي سلطنت او را بر اسرائيل تا ابداالباد پايدار خواهم گردانيد.  او خانه اي براي اسم من بنا خواهد كرد و او پسر من خواهد بود10
  .است بنا نمايي پس حال اي پسر من خداوند همراه تو باد تا كامياب شوي و خانة يهوه خداي خود را چنانكه درباره تو فرموده 11
  . اما خداوند تو را فطانت و فهم عطا فرمايد و تو را دربارة اسرائيل وصيت نمايد تا شريعت يهوه خداي خود نگاه داري12
 و دلير پس قوي.  فرايض و احكامي را كه خداوند به موسي دربارة اسرائيل امر فرموده است، به عمل آوري كامياب خواهي شد  آنگاه اگر متوجه شده،13

  .باش و ترسان و هراسان مشو
 طال و صد هزار وزنة نقره و برنج و آهن اينقدر زياده كه به وزن نيايد، براي خانة خداوند مهيا ساخته ام و تو   و اينك من در تنگي خود صد هزار وزنة14

  .بر آنها مزيد كن
  .   خاص هنرمند براي هر صنعتي و نزد تو عملة بسيارند، از سنگ بران و سنگتراشان و نجاران و اش15
 .  طال و نقره و برنج و آهن بيشمار است پس برخيز و مشغول باش و خداوند همراه تو باشد16

  . و داود تمامي سروران اسرائيل را امر فرمود كه پسرش سليمان را اعانت نمايند17
اده است؟ زيرا ساكنان زمين را به دست من تسليم كرده است و زمين به حضور آيا يهوه خداي شما نيست و آيا شما را از هر طرف آرامي ند:  و گفت18

  . خداوند و به حضور قوم او مغلوب شده است
 پس حال دلها و جانهاي خود را متوجه سازيد تا يهوه خداي خويش را بطلبيد و برخاسته، مقْدس يهوه خداي خويش را بنا نماييد تا تابوت عهد خداوند و 19
 .الت مقدس خدا را به  خانه اي كه به جهت اسم يهوة بنا مي شود درآوريدآ
  

23 

 .و چون داود پير و سالخورده شد، پسر خود سليمان را به پادشاهي اسرائيل نصب نمود 1
  . و تمامي سروران اسرائيل و كاهنان و الويان را جمع كرد2
  .ايشان برحسب سرهاي مردان ايشان، سي و هشت هزار بود و الويان از سي ساله و باالتر شمرده شدند و عدد 3
  . از ايشان بيست و چهار هزار سروران و دالوران بودند4
  .  و چهار هزار دربانان و چهار هزار نقر بودند كه خداوند را به آالتي كه به  جهت تسبيح ساخته شده، تسبيح خوانند5
 .ون و قَهات و مراري به فرقه ها تقسيم نمود و داود ايشان را برحسب پسران الوي يعني جرش6
  . از جرشْونيان لَعدان و شمعي7
   پسران لَعدان اول يحيئيل و زيتام و سومين يوئيل و8
  .اينان رؤساي خاندانهاي آباي لَعدان بودند.  و پسران شمعي شَلُوميت و حريئيل و هاران سه نفر9
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  .اينان چهار پسر شَمعي بودند.  يعوش و بيعه و پسران شمعي يحت و زينا و10
 . و يحت اولين و زيزا دومين و يعوش و بريعه پسران بسيار نداشتند؛ از اين سبب يك خاندان آبا از ايشان شمرده شد11
  .  پسران قَهات عمرام و يصْهار و حبرون و عريئيل چهار نفر12
و هارون ممتاز شد تا او و پسرانش قدس االقداس را پيوسته تقديس نمايند و به حضور خداوند بخور بسوزانند و او را  پسران عمرام هارون و موسي 13

  .خدمت نمايند و به اسم او هميشه اوقات بركت دهند
  . و پسران موسي مرد خدا با سبط الوي ناميده شدند14
  . پسران موسي جرشُوم و اَلعازار15
  . شَبوئيل رئيس بود از پسران جرشوم16
  . و از پسران اَلعزار رحبيا بسيار زياد بودند17
  .   از پسران يصْهار شَلُوميت رئيس بود18
  . پسران حبرون، اولين يريا و دومين اَمريا و سومين يحريئيل و چهارمين يقْمعام19
 . پسران عزّيئيل اولين ميكا و دومين يشِّيا20
  . ي محلي و موشي و پسران محلي اَلعازار و قَيس پسران مرار21
  .              و اَلعازار مرد و او را پسري نبود؛ ليكن دختران داشت و برادران ايشان   پسران قَيس ايشان را به زني گرفتند22
 .  پسران موشي محلي و عادر و يريِموت سه نفر بودند23

موافق خاندانهاي آباي خود و رؤساي خاندانهاي آبا از آناني كه شمرده شدند برحسب شمارة اسماي سرهاي خود بودند كه از  اينان پسران الوي 24
  .بيست ساله و باالتر در عمل خدمت خانة خداوند مي پرداختند

 يهوه خداي اسرائيل قوم خويش را آرامي داده است و «:  زيرا كه داود گفت25

  .به ابد ساكن مي باشداو در اورشليم تا 
  . و نيز الويان را ديگر الزم نيست كه مسكن و همة اسباب خدمت را بردارند26
  . لهذا برحسب فرمان آخر داود پسران الوي از بيست ساله و باالتر شمرده شدند27
ها و براي تطهير همة چيزهاي مقدس و عمل  زيراكه منصب ايشان به طرف بني هارون بود تا خانة خداوند را خدمت نمايند، در صحن ها و حجره 28

  .خدمت خانة خدا
  . و بر نان تَقْدمه و آرد نرم به جهت هدية آردي و قرصهاي فطير و آنچه بر ساج پخته مي شود و ربيكه ها و بر همة كيلها و وزنها29
  . و تا هر صبح براي تسبيح و حمد خداوند حاضر شوند و همچنين هر شام30
ذرانيدن همة قرباني هاي سوختني براي خداوند در هر روز سبت و غره ها و عيد ها برحسب شماره و بر وفق قانون آنها دائماً به حضور  و به جهت گ31

  .خداوند
 . و براي نگاه داشتن وظيفة خيمة اجتماع و وظيفة قدس و وظيفة برادران خود بني هارون در خدمت خانة خداوند32
  

24 

  .پسران هارون، ناداب و اَبِيهو و اَلعازار و ايتامار:  بني هارون و اين است فرقه هاي1
  . و ناداب و اَبِيهو قبل از پدر خود مردند و پسري نداشتند، پس اَلعازار و ايتامار به كهانت پرداختند2
  .سب وكالت ايشان بر خدمت ايشان تقسيم كردند و داود با صادوق كه از بني اَلعازار بود و اَخيملَك كه از بني ايتامار بود، ايشان را برح3
پس شانزده رئيس خاندان آبا از بني اَلعازار و هشت رئيس خاندان آبا .  و از پسران اَلعازار مرداني كه قابل رياست بودند، زياده از بني ايتامار يافت شدند4

  .از بني ايتامار معين كردند
  .د زيرا كه رؤساي قدس و رؤساي خانة خدا هم از بني اَلعازار و هم از بني ايتامار بودند پس اينان با آنان به حسب قرعه معين شدن5
 و شَمعيا ابن نَتَنْئيل كاتب كه از بني الوي بود، اسمهاي ايشان را به حضور پادشاه و سروران و صادوق كاهن و اَخيملَك بن ابياتار و رؤساي خاندان 6

 .يك خاندان آبا به جهت اَلعازار گرفته شد و يك به جهت ايتامار گرفته شدآباي كاهنان و الويان نوشت و 
   و قرعة اول براي يهوياريب بيرون آمد و دوم براي يدعيا،7
   و سوم براي حاريم و چهارم براي سعوريم،8
   و پنجم براي ملْكيه و ششم براي ميامين،9
  ، و هفتم براي هقُّوص و هشتم براي اَبِيا10
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   و نهم براي يشُوع و دهم براي شَكُنْيا، 11
   و يازدهم براي اَلْياشيب و دوازدهم براي ياقيم،12
   و سيزدهم براي حفَّه و چهاردهم براي يشَبآب،13
   و پانزدهم براي بِلْجه و شانزدهم براي امير،14
   و هفدهم براي حيزير و هجدهم براي هفْصيص،15
16زْقيئيل، و نوزدهم براي فَتَححيا و بيستم براي ي  
   و بيست و يكم براي ياكين و بيست و دوم براي جامول، 17
  . و بيست و سوم براي داليا و بيست و چهارم براي معزْيا18
افق فرمان يهوه  پس اين است وظيفه ها و خدمت هاي ايشان به جهت داخل شدن در خانة خداوند برحسب قانوني كه به واسطة پدر ايشان هارون مو19

 .خداي اسرائيل به ايشان داده شد
  . و اما دربارة بقية بني الوي از بني عمرام شُوبائيل و از بني شوبائيل يحديا20
   و اما رحبيا از بني رحبيا يشيا رئيس،21
  . و از بني يِصْهار شَلُوموت و از بني شَلُوموت يحت22
  .يا و دومين اَمريا و سومين يحزيئيل و چهارمين يقْمعام و از بني حبرون ير23
  . از بني عزّيئيل ميكا و از بني ميكا شامير24
  . و برادر ميكا يشيا و از بني يشيا زكريا25
  . و از بني مراري محلي اَلعازار و شُوهم و زَكُّور و عبري26
  .     نبود و پسر محلي اَلعازار و او را فرزندي28
   و اما قَيس، از بني قَيس يرحميئيل،29
  .          اينان برحسب خاندان آباي ايشان بني الوي مي باشند.  و از بني موشي محلي و عادر و يريموت30
و الويان قرعه انداختند يعني خاندانهاي آباي  ايشان نيز مثل برادران خود بني هارون به حضور داود پادشاه و صادوق و اَخيملك و رؤساي آباي كَهنَه 31

 .برادر بزرگتر برابر خاندانهاي كوچكتر او بودند
  

25 

و داود و سرداران لشكر بعضي از پسران و هيمان و يروتون را به جهت خدمت جدا ساختند تا با بربط و عود و سنج نبوت نمايند؛ و شماره آناني كه  1
  :رداختند اين استبرحسب خدمت خود به كار مي پ

  . و اما از بني آساف، زكُّور و يوسف و نَتَيا و اَشْرئيله پسران آساف زير حكم آساف بودند كه برحسب فرمان پادشاه نبوت مي نمود2
ن با بربطها بودند كه با حمد و تسبيح خداوند  و از يدوتُون، پسران يدوتُون جدلْيا و صَري و اَشْعيا و حشَبيا و متَتَيا شش نفر زير حكم پدر خويش يدوتُو3

  .نبوت مي نمود
 پسران هيمان بقَّيا و متَنْيا و عزّيئيل و شَبوئيل و يريموت و حنَنَيا و حناني و اَليآتَه و جدلْبي و روممتي عزَر و يشْبقاشَه و ملُّوتي و هوتير و   و از هيمان،4

  .محزيوت
  . و خدا به هيمان چهارده پسر و دختر داد. نها پسران هيمان بودند كه در كالم خدا به جهت برافراشتن بوق رايي پادشاه بود جميع اي5
 جميع اينها زير فرمان پدران خويش بودند تا در خانة خداوند با سنج و عود و بربط بسرايند و زير دست پادشاه و آساف و يدوتُون و هيمان به خدمت 6

  . خدا بپردازندخانة
  . و شمارة ايشان با برادران ايشان كه سراييدن را به جهت خداوند آموخته بودند، يعني همة كسان ماهر دويست و هشتاد و هشت نفر بودند7
 . و براي وظيفه هاي خود كوچك يا بزرگ و معلم با تلميذ علي السويه قرعه انداختند8
  . آمد و قرعه دوم براي جدلْيا و او و برادرانش و پسرانش دوازده نفر بودند پس قرعه اول بني آساف براي يوسف بيرون9
  . و سوم براي زَكّور و پسران و برادران او دوازده نفر10
  . و چهارم براي يِصْرِي و پسران و برادران او دوازده نفر11
  . و پنجم براي نَتَنيا و پسران و برادران او دوازده12
  .ا و پسران و برادران او دوازده نفر و ششم براي بقَّي13
  . و هفتم براي يشْرئيله و پسران و برادران او دوازده نفر14
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  . و هشتم براي اشعيا و پسران و برادران او دوازده نفر15
  . و نهم براي متَنيا و پسران و برادران و برادران او دوازده نفر16
  .دوازده نفر ودهم براي شَمعي و پسران و برادران او 17
  .  و يازدهم براي عزَرئيل و پسران و برادران او دوازده نفر18
  . و دوازدهم براي حشَبيا و پسران و برادران او دوازده نفر19
  . و سيزدهم براي شُوبائيل و پسران و برادران او دوازده نفر20
  . و چهاردهم براي متَّتْبا و پسران و برادران او دوازده نفر21
  .و پانزدهم براي يريموت و پسران و برادران او دوازده نفر 22
  . و شانزدهم براي حنَنْيا و پسران و برادران او دوازده نفر23
  . و هفدهم براي يشْبقاشه و پسران و برادران او دوازده نفر24
  . و هجدهم براي حناني و پسران و برادران او دوازده نفر25
  . پسران و برادران او دوازده نفر و نوزدهم براي ملوتي و26
  . و بيستم براي ايليآبه و پسران و برادران او دوازده نفر27
  . و بيست و يكم براي هوتير و پسران او دوازده نفر28
  . و بيست و دوم براي جِدلتي و پسران و برادران او دوازده نفر29
  .دوازده نفر و بيست و سوم براي محزيوت و پسران و برادران او 30
 .  و بيست و چهارم براي روممتي عزَر و پسران و برادران او دوازده نفر31

  
26 

  .پس از قُورحيان مشَلَميا ابن قُورِي كه از بني آساف بود:  و اما فرقه هاي دربانان1
  .و چهارم يتْنِيئيلنخست زاده اش زكريا و دوم يديِعيئيل و سوم زَبديا .  و مشَلَميا را پسران بود2
  .  و پنجم عيالم و ششم يهوحانان و هفتم اَليهو عيناي3
  .نخست زاده اش، شَمعيا و دوم يهو زاباد و سوم يوآخ و چهارم ساكار و پنجم نَتَنْئيل:  و عوبِيد اَدوم را پسران بود4
  .او را بركت داده بود و ششم عميِئيل و هفتم يساكار و هشتم فَعلْتاي زيرا خدا 5
  . و براي پسرش شَمعيا پسراني كه بر خاندان آباي خويش تسلط يافتند، زاييده شدند زيراكه ايشان مردان قوي شجاع بودند6
  . پسران شَمعيا عنْنِي و رفائيل و عوبيد و اَلْزاباد كه برادران او مردان شجاع بودند و اَليهو و سمكْيا7
  . از بني عوبيد اَدوم بودند و ايشان با پسران و برادران ايشان در قوت خدمت مردان قابل بودند يعني شصت و دو نفر از اوالد عوبيد اَدوم جميع اينها8
  . و مشَلَميا هجده نفر مردان قابل از پسران و برادران خود داشت9
  . ايشان بود زيرا اگر چه نخست زاده نبود، پدرش او را رئيس ساخت و حوسه كه از بني مراري بود پسران داشت كه شمرِي رئيس 10
 . و دوم حلْقيا و سوم طَبلْيا و چهارم زكريا و جميع پسران و برادران حوسه سيزده نفر بودند11
  . ا در خانة خداوند خدمت نمايند و به اينان يعني به رؤساي ايشان فرقه هاي دربانان داده شد و وظيفه هاي ايشان مثل برادران ايشان بود ت12
  . و ايشان از كوچك و بزرگ برحسب خاندان آباي خويش براي هر دروازه قرعه انداختند13
  . و قرعة شرقي به شَلَميا افتاد و بعد از او براي پسران زكريا كه مشيرِ دانا بود، قرعه انداختند و قرعة او به سمت شمال بيرون آمد14
  .اَدوم قرعه جنوبي و براي پسرانش قرعة بيت المال و براي عوبيد 15
  . و براي شُفّيم و حوسه قرعه مغربي نزد دروازه شَلَكَتْ در جاده اي كه سر باال مي رفت و محرس اين مقابل محرس آن بود16
  . چهار نفر و نزد بيت المال جفت جفت و به طرف شرقي شش نفر از الويان بودند و به طرف شمال هر روزه چهار نفر و به طرف جنوب هر روزه17
  .  و به طرف غربي فَروار براي جادة سرباال چهار نفر و براي فَروار دو نفر18
 .  اينها فرقه هاي دربانان از بني قُورح و از بني مراري بودند19

  .  و اما از الويان اَخيا بر خزانة خانة خدا و بر خزانة موقوفات بود20
 . از پسران الدان جرشوني رؤساي خاندان آباي الدان يحيِئيلي جرشوني: ي الدان و اما بن21

  . پسران يحيِئيلي زيتام و برادرش يوئيل بر خزانة خانة خداوند بودند22
  . از عمراميان و از يِصْهاريان و از حبرونيان و از عزّيئيليان23
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  .انه ها بود و شَبوئيل بن جرشُوم بن موسي ناظر خز24
  . و از برادرانش بني اَلعازار، پسرش رحبيا و پسرش اَشْعيا و پسرش يورام و پسرش زِكْرِي و پسرش شَلُوميت25
 اين شَلُوميت و برادرانش بر جميع خزائن موقوفاتي كه داود پادشاه وقف كرده بود و رؤساي آبا و رؤساي هزاره ها و صده ها و سرداران لشكر 26

  .بودند
  . از جنگها و غنيمت ها وقف كردند تا خانة خداوند را تعمير نمايند27
 و هرآنچه سموئيل رايي و شاؤل بن قَيس و اَبنيربن نير و يوآب بن صَرويه وقف كرده بودند و هرچه هركس وقف كرده بود زير دست شَلُوميت و 28

 .برادرانش بود
  . اعمال خارجة اسرائيل صاحبان منصب و داوران بودند و از يِصْهاريان كَنَنْيا و پسرانش براي29
 و از حببرونيان حشَبيا و برادرانش هزار و هفتصد نفر مردان شجاع به آن طرف اُردن به سمت مغرب به جهت هر كار خداوند و به جهت خدمت پادشاه 30

  .بر اسرائيل گماشته شده بودند
يشان يريا رئيس حبرونيان بود و در سال چهلم سلطنت داود طلبيده شدند و درميان ايشان مردان شجاع در جِلْعاد برحسب انساب آباي ا:  از حبرونيان31

  .يافت شدند
پس داود پادشاه ايشان را بر رؤبينيان و جاديان و نصف سبط منَّسي براي همة امور .  و از برادرانش دو هزار و هفتصد مرد شجاع و رئيس آبا بودند32
 .دا و امور پادشاه گماشتخ
  

27 

 و از بني اسرائيل برحسب شماره ايشان از رؤساي آبا و رؤساي هزاره و صده و صاحبان منصب كه پادشاه را در همة امور فرقه هاي داخله و خارجه 1
 .ماه به ماه در همة ماههاي سال خدمت مي كردند، هر فرقه بيست و چهار هزار نفر بودند

  .براي ماه اول يشُبعام بن زَبديئيل بود و در فرقة او بيست و چهار هزار نفر بودند و بر فرقة اول 2
  .  او از پسران فارص رئيس جميع رؤساي لشكر، به جهت ماه اول بود3
  . و بر فرقة ماه دوم دوداي اَخُوخي و از فرقة او مقْلُوت رئيس بود و در فرقة او بيست و چهار هزار نفر بودند4
  . رئيس لشكر سوم براي ماه سوم بنايا ابن يهوياداع كاهن بزرگ بود و در فرقة او بيست و چهار هزار نفر بودند و5
  . اين همان بنايا است كه درميان آن سي نفر بزرگ بود و بر آن سي نفر برتري داشت و از فرقة او پسرش عميزاباد بود6
  . ر يوآب و بعد از او برادرش زَبديا بود و در فرقة او بيست و چهار هزار نفر بودند و رئيس چهارم براي ماه چهارم عسائيل براد7
  . و رئيس پنجم براي ماه پنجم شَمهوت يزْراحي بود و در فرقة او بيست و چهار هزار نفر بودند8
  .هزار نفر بودند و رئيس ششم براي ماه ششم عيرا ابن عقّيِش تَقُّوعي بود و در فرقة او بيست و چهار 9
  . و رئيس هفتم براي ماه هفتم حالَصِ فَلُونِي از بني افرايم بود و در فرقة او بيست و چهار هزار نفر بودند10
  . و رئيس هشتم براي ماه هشتم سبكاي حوشاتي از زارحيان بود و در فرقة او بيست و چهار هزار نفر بودند11
12ي از بني بنيامين بود و در فرقه او بيست و چهار هزار نفر بودند و رئيس نهم براي ماه نهم اَبيعناتوتزَرِ ع.  
  .  و رئيس دهم براي ماه دهم مهراي نَطُوفاتي از زارحيان بود و در فرقة او بيست و چهار هزار نفر بودند13
  .او بيست و چهار هزار نفر بودند و رئيس يازدهم براي ماه يازدهم بناياي فرعاتوني از بني افرايم بود و در فرقة 14
 . و رئيس دوازدهم براي ماه دوازدهم خَلْاي نَطُوفاتي از بني عتْنِيئيل و در فرقة او بيست و چهار هزار نفر بودند15
  . رئيس رؤبينيان اَلعازار بن زِكْرِي، و رئيس شَمعونيان شَفَطْيا ابن معكَه:  و اما رؤساي اسباط بني اسرائيل16
  . و رئيس الويان عشَبيا ابن قَموئيل و رئيس بني هارون صادوق 17
  .  و رئيس يهودا اَليهو از برادران داود و رئيس يساكار عمرِي ابن ميكائيل18
  . و رئيس زبولون يِشْمعيا ابن عوبديا و رئيس نَفْتالي يريموت بن عزْريئيل19
20زَروشَع بن عوئيل بن فَدايا و رئيس بني افرايم هنَّسي ييا و رئيس نصف سبط م.  
  . و رئيس نصف سبط منَّسي در جِلْعاد يِدو ابن زكريا و رئيس بنيامين يعسيئيل بن اَبنير21
  .   اينها رؤساي اسباط اسرائيل بودند.  و رئيس دان عزَرئيل بن يروحام22
  .، نگرفت زيرا خداوند وعده داده بود كه اسرائيل را مثل ستارگان آسمان كثير گرداند و داود شمارة كساني كه بيست ساله و كمتر بودند23
 اما به اتمام نرسانيد و از اين جهت غضب بر اسرائيل وارد شد و شماره آنها در دفتر اخبار ايام پادشاه ثبت   و يوآب بن صَرويه آغاز شمردن نمود،24

 .نشد
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25زْما بود و ناظر انبارهاي پادشاه عزّيهوناتان بن عيئيل بود و ناظر انبارهاي مزرعه ها كه در شهرها و در دهات و در قلعه ها بود، يوت بن عضد  .  
  . و ناظر عملجات مزرعه ها كه كار زمين مي كردند، عزْرِي ابن كَلُوب بود26
  .شراب زَبدي شفْماتي بود و ناظر تاكستانها شمعي راماتي بود و ناظر محصول تاكستانها و انبارهاي 27
  . و ناظر درختان زيتون و افراغ كه در همواري بود بعل حانان جديري بود و ناظر انبارهاي روغن يوآش بود28
  .و ناظر رمه هايي كه در واديها بودند شافاط بن عدالئي بود.  و ناظر رمه هايي كه در شارون    مي چريدند شطْراي شاروني بود29
  .  ناظر شتران عوبيلِ اسمعيلي بود و ناظر االغها يحدياي ميرونوتي بود و30
 .جميع اينان ناظران اندوخته هاي داود پادشاه بودند.  و ناظر گله ها يازيز هاجري بود31
  . و يهوناتان عموي داود مشير و مرد دانا و فقيه بود و يحيئيل بن حكْموني همراه پسران پادشاه بود32
  . اَخْيتُوفَلْ مشير پادشاه و حوشاي اَركي دوست پادشاه بود33
 .  و بعد از اَخيتُوفَل يهوياداع بن بنايا و اَبياتار بودند و سردار لشكر پادشاه يوآب بود34

  
28 

زاره و رؤساي صده و ناظران همة  و داود جميع رؤساي اسرائيل را از رؤساي اسباط و رؤساي فرقه هايي كه پادشاه را خدمت مي كردند و رؤساي ه1
  .اندوخته ها و اموال پادشاه و پسرانش را با خواجه سرايان و شجاعان و جميع مردان جنگي در اورشليم جمع كرد

 و پاي انداز پايهاي من اراده داشتم خانه اي كه آرامگاه تابوت عهد خداوند! مرا بشنويد! اي برادرانم و اي قوم من«:  گفت  پس داود پادشاه برپا ايستاده،2
  .خداي ما باشد بنا نمايم، و براي بناي آن تدارك ديده بودم

  .تو خانه اي به جهت اسم من بنا خواهي نمود، زيرا مرد جنگي هستي و خون ريخته اي:  ليكن خدا مرا گفت3
 ابد پادشاه بشوم، زيرا كه يهودا را براي رياست اختيار كرد و از  ليكن يهوه خداي اسرائيل مرا از تمامي خاندان پدرم برگزيده است كه بر اسرائيل تا به4

  .خاندان يهودا خاندان پدر مرا و از فرزندان پدرم مرا پسند كرد تا مرا بر تمامي اسرائيل به پادشاهي نصب نمايد
  . تا بر كرسي سلطنت خداوند بر اسرائيل بنشيند، پسرم سليمان را برگزيده است)زيرا خداوند پسران بسيار به من داده است( و از جميع پسران من 5
  . او است كه خانة مرا و صحن هاي مرا بنا خواهد نمود، زيراكه او را برگزيده ام تا پسر من باشد و من پدر او خواهم بود پسر تو سليمان،«:  و به من گفت6
  . گاه سلطنت او را تا به ابد استوار خواهم گردانيد و اگر او به جهت بجا آوردن فرايض و احكام من مثل امروز ثابت بماند، آن7
 پس اآلن در نظر تمامي اسرائيل كه جماعت خداوند هستند و به سمع خداي ما متوجه شده، تمامي اوامر يهوه خداي خود را بطلبيد تا اين زمين نيكو را به 8

ت واگذاريدتصرف آورده، آن را بعد از خودتان به پسران خويش تا به ابد به ارثي. 
 و تو اي پسر من سليمان خداي پدر خود را بشناس و او را به دل كامل و به ارادت تمام عبادت نما زيرا خداوند همة دلها را تفتيش مي نمايد و هر تصور 9

  .دور خواهد انداختفكرها را ادراك مي كند؛ و اگر او را طلب نمايي، او را خواهي يافت ؛ اما اگر او را ترك كني، تو را تا به ابد 
 ».پس قوي شده، مشغول باش.  حال با حذر باش زيرا خداوند تو را برگزيده است تا خانه اي به جهت مقْدسِ او بنا نمايي10
   و داود به پسر خود سليمان نمونة رواق و خانه ها و خزاين و باالخانه ها و حجره هاي اندروني آن و خانة كرسي رحمت،11
 آنچه را كه از روح به او داده شده بود، براي صحن هاي خانة خداوند و براي همة حجره هاي گرداگردش و براي خزاين خانة خدا و خزاين  و نمونة هر12

  .موقوفات داد
  .  و براي فرقه هاي كاهنان و الويان و براي تمامي كارخدمت خانة خداوند و براي همة اسباب خدمت خانة خداوند13
  .زن براي همة آالت طال به جهت هر نوع خدمتي و از نقره به وزن براي همة آالت نقره به جهت هر نوع خدمتي و از طال به و14
 و طال را به وزن به جهت شمعدانهاي طال و چراغهاي آنها به جهت هر شمعدان و چراغهايش، آن را به وزن داد و براي شمعدانهاي نقره نيز نقره را به 15

  . موافق كار هر شمعدان و چراغهاي آنوزن به جهت هر چرغدان
  . و طال را به وزن به جهت ميزهاي نان تَقْدمه براي هر ميز عليحده و نقره را براي ميزهاي نقره16
  .   طاسهاي نقره موافق وزن هر طاس  و زر خالص را براي چنگالها و كاسه ها و پياله ها و به جهت طاسهاي طال موافق وزن هر طاس و به جهت17
 . و طالي مصفّي را به وزن به جهت مذبح بخور و طال را به جهت نمونة مركب كروبيان كه بالهاي خود را پهن كرده، تابوت عهد خداوند را مي پوشانيدند18
 .خداوند اين همه را يعني تمامي كارهاي اين نمونه را از نوشتة دست خود كه بر من بود به من فهمانيد:  و داود گفت19
قوي و دلير باش و مشغول شو و ترسان و هراسان مباش، زيرا يهوه خدا كه خداي من مي باشد، با تو است و تا «: ود به پسر خود سليمان گفت و دا20

  .همة كار خدمت خانة خداوند تمام نشود، تو را وا نخواهد گذاشت و تو را ترك نخواهد نمود
مت خانة خدا حاضرند و براي هرگونه عمل همة كسان دلگرم كه براي هر صنعتي مهارت دارند، با تو  اينك فرقه هاي كاهنان و الويان براي تمام خد21

 .هستند و سروران و تمامي قوم مطيع كل اوامر تو مي باشند
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29 

ن مهِم عظيمي است زيراكه پسرم سليمان كه خدا او را به تنهايي براي خود برگزيده، جوان و لطيف است و اي«:  و داود پادشاه به تمامي جماعت گفت1
  .هيكلْ به جهت انسان نيست بلكه براي يهوه خدا است

 و من به جهت خانة خداي خود به تمامي قوتم تدارك ديده ام، طال را به جهت چيزهاي طاليي و نقره را براي چيزهاي نقره اي و برنج را به جهت چيزهاي 2
را به جهت چيزهاي چوبين و سنگ جزع و سنگهاي ترصيع و سنگهاي سياه و سنگهاي رنگارنگ و هر برنجنين و آهن را براي چيزهاي آهنين و چوب 

  . قسم سنگ گرانبها و سنگ مرمرِ فراوان
ي  و نيز چونكه به خانة خداي خود رغبت داشتم و طال و نقره از اموال خاص خود داشتم، آن را عالوه بر هرآنچه به جهت خانة قُدس تدارك ديدم برا3

  .خانة خداي خود دادم
  . يعني سه هزار وزنه طال از طالي اُوفير و هفت هزار وزنة نقره خالص به جهت پوشانيدن ديوارهاي خانه ها4
پس كيست كه به .  طال را به جهت چيزهاي طال و نقره را به جهت به جهت چيزهاي نقره و به جهت تمامي كاري كه به دست صنعتگران ساخته مي شود5

 دل خويشتن را امروز براي خداوند وقف نمايد؟خوشي 

  . آنگاه رؤساي خاندانهاي آبا و رؤساي اسباط اسرائيل و سرداران هزاره و صده با ناظان كارهاي پادشاه به خوشي دل هدايا آوردند6
  . و به جهت خدمت خانة خدا پنج هزار وزنه و ده هزار درهم طال و ده هزار وزنة آهن دادند7
  .      كه سنگهاي گرانبها نزد او يافت شد، آنها را به خزانة خانة خداوند به دست يحيئيلِ جرشوني داد و هركس 8
 آنگاه قوم از آن رو كه به خوشي دل هديه آورده بودند شاد شدند زيرا به دل كامل هداياي تبرعي براي خداوند آوردند و داود پادشاه نيز بسيار شاد و 9

 .مسرور شد
  .اي يهوه خداي پدر ما اسرائيل تو از ازل تا به ابد متبارك هستي«: ود به حضور تمامي جماعت خداوند را متبارك خواند و داود گفت و دا10
آن و اي خداوند ملكوت از .  و اي خداوند عظمت و جبروت و جالل و قوت و كبريا از آن تو است زيرا هر چه در آسمان و زمين است از آن تو مي باشد11

  .تو است و تو بر همه سر و متعال هستي
  .  و دولت و جالل از تو مي آيد و تو بر همه حاكمي، و كبريا و جبروت  دست تو است و عظمت دادن و قوت بخشيدن به همه كس در دست تو است12
 . و اآلن اي خداي ما تو را حمد مي گوييم و اسم مجيد تو را تسبيح مي خوانيم13
ستم و قوم من كيستند كه قابليت داشته باشيم كه به خوشي دل اينطور هدايا بياوريم؟ زيراكه همة اين چيزها از آن تو است و از دست تو به  ليكن من كي14

  .تو داده ايم
  .   زيراكه مثل همة اجدا خود به حضور تو غريب و نزيل مي باشيم و ايام ما بر زمين مثل سايه است و هيچ دوام ندارد15
  . يهوه خداي ما تمامي اين اموال كه به جهت ساختن خانه براي اسم قدوس تو مهيا ساخته ايم، از دست تو و تمامي آن از آن تو مي باشد اي16
ن قوم تو  و مي دانم اي خدايم كه تو دلها را مي آزمايي و استقامت را دوست مي داري و من به استقامت دل خود همة اين چيزها را به خوشي دادم و اآل17

  .را كه اينجا حاضرند ديدم كه به شادماني و خوشي دل هدايا براي تو آوردند
 اي يهوه خداي پدران ما ابراهيم و اسحاق و اسرائيل اين را هميشه در تصور فكرهاي دل قوم خود نگاه دار و دلهاي ايشان را به سوي خود ثابت 18

  . گردان
فرما تا اوامر و شهادات و فرايض تو را نگاه دارد، و جميع اين كارها را به عمل آورد و هيكل را كه من براي آن  و به پسر من سليمان دل كامل عطا 19

 ».تدارك ديدم بنا نمايد
افتاده، خداوند و تمامي جماعتْ يهوه خداي پدران خويش را متبارك خوانده، به رو . يهوه خداي خود را متبارك خوانيد:  پس داود به تمامي جماعت گفت20

  . را سجده كردند و پادشاه را تعظيم نمودند
 و در فرداي آن روز براي خداوند ذبايح ذبح كردند و قرباني هاي سوختني براي خداوند گذرانيدند يعني هزار گاو و هزار قوچ و هزار بره با هداياي 21

  .ريختني و ذبايح بسيار به جهت تمامي اسرائيل
ور خداوند به شادي عظيم اكل و شرب نمودند، و سليمان پسر داود را دوباره به پادشاهي نصب نموده، او را به حضور خداوند  و در آن روز به حض22

  .به رياست و صادوق را به كهانت مسح نمودند
  . كردند پس سليمان بر كرسي خداوند نشسته، به جاي پدرش داود پادشاهي كرد و كامياب شد و تمامي اسرائيل او را اطاعت23
  . و جميع سروران و شجاعان و همة پسران داود پادشاه نيز مطيع سليمان پادشاه شدند24
 .  و خداوند سليمان را درنظر تمام اسرائيل بسيار بزرگ گردانيد و او را جاللي شاهانه داد كه به هيچ پادشاه اسرائيل قبل از او داده نشده بود25

  .ل سلطنت نمود پس داود بن يسي بر تمامي اسرائي26
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  . و مدت سلطنت او بر اسرائيل چهل سال بود، اما در حبرون هفت سال سلطنت كرد و در اورشليم سي و سه سال پادشاهي كرد27
  . و در پيريِ نيكو از عمر و دولت و حشمت سير شده، وفات نمود و پسرش سليمان به جايش پادشاه شد28
  اخبار جاد رايي،  در سفْرِ اخبار سموئيل رايي و اخبار ناتان نبي و و اينك امور اول و آخر داود پادشاه29
 .با تمامي سلطنت و جبروت او و روزگاري كه بر وي و بر اسرائيل و بر جميع ممالك آن اراضي گذشت، مكتوب است 30
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 كتاب دوم تواريخ ايام

  
  
1 

 .و سليمان پسر داود در سلطنت خود قوي شد و يهوه خدايش با وي مي بود و او را عظمت بسيار بخشيد  1
   و سليمان تمامي اسرائيل و سرداران هزاره و صده و داوران و هر رئيسي را كه در تمامي اسرائيل بود، از رؤساي خاندانهاي آبا خواند،2
 با تمامي جماعت به مكان بلندي كه در جبعون بود رفتند، زيرا خيمة اجتماع خدا كه موسي بندة خداوند آن را در بيابان ساخته بود، در آنجا  و سليمان3

  .بود
  . نمود ليكن داود تابوت خدا را از قريه يعاريم به جايي كه داود برايش مهيا كرده بود، باال آورد  و به جايي كه داود در اورشليم برپا4
  . و مذبح برنجيني كه بصلئيل بن اوري ابن حور ساخته بود، در آنجا پيش مسكن خداوند ماند و سليمان و جماعت نزد آن مسألت نمودند5
 . پس سليمان به آنجا نزد مذبح برنجيني كه در خيمة اجتماع بود، به حضور خداوند برآمده، هزار قرباني سوختني بر آن گذرانيد6
  .آنچه را كه به تو بدهم طلب نما: ب خدا به سليمان ظاهر شد و او را گفت در همان ش7
  .    تو به پدرم داود احسان عظيم نمودي و مرا به جاي او پادشاه ساختي:  سليمان به خدا گفت8
  .ن كثيرند پادشاه ساختي حال اي يهوه خدا به وعدة خود كه به پدرم داود دادي وفا نما زيرا كه تو مرا بر قومي كه مثل غبار زمي9
  اآلن حكمت و معرفت را به من عطا فرما تا به حضور اين قوم خروج و دخول نمايم زيرا كيست كه اين قوم عظيم تو را داوري تواند نمود؟10

ايام را نخواستي، بلكه به جهت چونكه اين در خاطر تو بود و دولت و توانگري و حشمت و جان دشمنانت را نطلبيدي و نيز طول «:  خدا به سليمان گفت11
  .خود حكمت و معرفت را درخواست كردي تا بر قوم من كه تو را بر سلطنت ايشان نصب نموده ام داوري نمايي

و بعد از  لهذا حكمت و معرفت به تو بخشيده شد و دولت و توانگري و حشمت را نيز به تو خواهم داد كه پادشاهاني كه قبل از تو بودند مثل آن نداشتند 12
  . آن را نخواهد داشت تو نيز مثل

 .  پس سليمان از مكان بلندي كه در جبعون بود، از حضور خيمه اجتماع به اورشليم مراجعت كرد و بر اسرائيل سلطنت نمود13

 ارابه ها و نزد پادشاه در اورشليم  و سليمان ارابه ها و سواران جمع كرده، هزار و چهارصد ارابه و دوازده هزار سوار داشت، و آنها را در شهرهاي14
  .گذاشت

  . و پادشاه نقره و طال را در اورشليم مثل سنگها و چوب سرو آزاد را مثل چوب افراغ كه در همواري است فراوان ساخت15
  . و اسبهاي سليمان از مصر آورده مي شد، و تاجران پادشاه  دسته هاي آنها را مي خريدند هر دسته را به قيمت معين16
 و يك ارابه را به قيمت ششصد مثقال نقره از مصر بيرون مي آوردند و مي رسانيدند و يك اسب را به قيمت صد و پنجاه؛ و همچنين براي جميع 17

 .پادشاهان حتّيان و پادشاهان ارام به توسط آنها بيرون مي آوردند
 
2  
  .جهت سلطنت خودش بنا نمايد و سليمان قصد نمود كه خانه اي براي اسم يهوة وخانه اي به 1
 . و سليمان هفتاد هزار نفر براي حمل بارها، و هشتاد هزار نفر براي بريدن چوب در كوهها، و سه هزار و ششصد نفر براي نظارت آنها شمرد2
تادي تا خانه اي به جهت سكونت چنانكه با پدرم داود رفتار نمودي و چوب سرو آزاد برايش فرس:  و سليمان نزد حورام، پادشاه صور فرستاده، گفت3

  . خويش بنا نمايد، همچنين با من رفتار نما
 اينك من خانه اي براي اسم يهوه خداي خود بنا مي نمايم تا آن را براي او تقديس كنم و بخور معطر در حضور وي بسوزانم، و به جهت نان تَقْدمه 4

  . سبت ها و غره ها و عيدهاي يهوه خداي ما زيرا كه اين براي اسرائيل فريضه اي ابدي استدائمي و قرباني هاي سوختنيِ صبح و شام، و به جهت
  . مي كنم عظيم است، زيرا كه خداي ما از جميع خدايان عظيم تر مي باشد  و خانه اي كه من بنا5
ارد؛ و من كيستم كه خانه اي براي وي بنا نمايم؟ ني بلكه براي  و كيست كه خانه اي براي او تواند ساخت؟ زيرا فلك و فلك االفالك گنجايش او را ند6

  .سوزانيدن بخور در حضور وي
 و حال كسي را براي من بفرست كه در كار طال و نقره و برنج و آهن و ارغوان و قرمز و آسمانجوني ماهر و در صنعت نقاشي دانا باشد، تا با 7

  .ند كه پدر من داود ايشان را حاضر ساخت، باشدصنعتگراني كه نزد من در يهودا و اورشليم هست
 و چوب سرو آزاد و صنوبر و چوب صندل براي من از لبنان بفرست، زيرا بندگان تو را مي دانم كه در بريدن چوب لبنان ماهرند و اينك بندگان من با 8

  .بندگان تو خواهند بود
  .  كنم عظيم و عجيب خواهد بود تا چوب فراوان براي من مهيا سازند خانه اي كه من بنا مي9
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 و اينك به چوب بران كه اين چوب را مي برند، من بيست هزار كُر گندم كوبيده شده، و بيست هزار كُر جو و بيست هزار بتّ روغن براي بندگانت خواهم 10
 .داد

وم خود را دوست مي دارد، از اين جهت تو را به پادشاهيِ ايشان  و حورام پادشاه صور مكتوباً جواب داده، آن را نزد سليمان فرستاد كه چون خداوند ق11
 ».نصب نموده است

متبارك باد يهوه خداي اسرائيل كه آفرينندة آسمان و زمين مي باشد، زيرا كه به داود پادشاه پسري حكيم و صاحب معرفت و فهم :  و حورام گفت12
  .ي سلطنت خودش بنا نمايدبخشيده است تا خانه اي براي خداوند و خانه اي برا

  . و اآلن حورام را كه مردي حكيم و صاحب فهم از كسان پدر من است فرستادم13
 و او پسر زني از دختران دان است، و پدرش مرد صوري بود و به كار طال و نقره و برنج و آهن و سنگ و چوب و ارغوان و آسمانجوني و كتان نازك 14

  .راع همة اختراعات ماهر است، تا براي او با صنعتگران تو و صنعتگران آقايم پدرت داود كاري معين بشودو قرمز و هر صنعت نقاشي و اخت
  .  پس حال آقايم گندم و جو و روغن و شراب را كه ذكر نموده بود، براي بندگان خود بفرستد15
 .روي دريا به يافا خواهيم آورد و تو آن را به اورشليم خواهي برد و ما چوب از لبنان به قدر احتياج تو خواهيم بريد، و آنها را بسته ساخته، ب16
 پس سليمان تماميِ مردان غريب را كه در زمين اسرائيل بودند، بعد از شماره اي كه پدرش داود آنها را شمرده بود شمرد، و صد و پنجاه و سه هزار و 17

  .ششصد نفر از آنها يافت شدند
 براي حمل بارها و هشتاد هزار نفر براي بريدن چوب در كوهها و سه هزار و شش صد نفر براي نظارت تا از مردم كار  و از ايشان هفتاد هزار نفر18

 .بگيرند، تعيين نمود
  
3 

خرمنگاه و سليمان شروع كرد به بنا نمودن خانة خداوند در اورشليم بر كوه موريا، جايي كه خداوند بر پدرش داود ظاهر شده بود، جايي كه داود در  1
  .  ارنون يبوسي تعيين كرده بود

  . و در روز دوم ماه از سال چهارم سلطنت خود به بنا كردن شروع نمود2
  طولش به ذراعها برحسب پيمايش اول شصت ذراع و عرضش بيست ذراع،:  و اين است اساس هايي براي بنا نمودن خانة خدا نهاد3
  .نه بيست ذراع، و بلنديش صد و بيست ذراع و اندرونش را به طالي خالص پوشانيد و طول رواقي كه پيش خانه بود مطابق عرض خا4
  . بزرگ را به چوب صنوبر پوشانيد و آن را به زر خالص پوشانيد، و بر آن درختان خرما و رشته ها نقش نمود  و خانة5
  .يم بود و خانه را به سنگهاي گرانبها براي زيبايي مرصع ساخت، و طالي آن طالي فروا6
 .  و تيرها و آستانه ها و ديوارها و درهاي خانه را به طال پوشانيد و بر ديوارها كروبيان نقش نمود7

 و خانة قدس االقداس را ساخت كه طولش موافق عرض خانه بيست ذراع، و عرضش بيست ذراع بود، و آن را به زر خالص به مقدار ششصد وزنه 8
  .پوشانيد

 .ثقال طال بود، و باالخانه ها را به طال پوشانيد و وزن ميخها پنجاه م9
  .  و درخانة قدس االقداس دو كروبي مجسمه كاري ساخت و آنها را به طال پوشانيد10
  .  و طول بالهاي كروبيان بيست ذراع بود كه بال ديگرش پنج ذراع بوده، به بال كروبي ديگر برمي خورد11
  . ديوار خانه مي رسيد و بال ديگرش پنج ذراع بوده، به بال كروبي ديگر ملصق مي شد و بال كروبي ديگر پنج ذراع بوده، به12
  . و بالهاي اين كروبيان به قدر بيست ذراع پهن مي بود و آنها به سوي اندرون خانه مي بود13
 . و حجاب را از آسمانجويي و ارغواني و قرمز و كتان نازك ساخت، و كروبيان بر آن نقش نمود14
  .يش خانه دو ستون ساخت كه طول آنها سي و پنج ذراع بود و تاجي كه بر سر هر يكي از آنها بود پنج ذراع بود و پ15
  . و رشته ها مثل آنهايي كه در محراب بود ساخته، آنها را بر سر ستونها نهاد و صد انار ساخته، بر رشته ها گذاشت16
 به طرف چپ برپا نمود، و آن را كه به طرف راست بود ياكين و آن را كه به طرف چپ بود بوعز  و ستونها را پيش هيكل يكي به دست راست، و ديگري17

 .نام نهاد
  
4 

  .و مذبح برنجيني ساخت كه طولش بيست ذراع، و عرضش بيست ذراع، و بلنديش ده ذراع بود 1
بود، و بلنديش پنج ذراع، و ريسماني سي ذراع آن را گرداگرد احاطه مي  و درياچة ريخته شده را ساخت كه  لب تا لبش ده ذراع بود، و از هر طرف مدور 2

  .داشت
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 و   و زير آن از هر طرف صورت گاوان بود كه آن را گرداگرد احاطه مي داشتند، يعني براي هر ذارع ده از آنها درياچه را از هر جانب احاطه مي داشتند؛3
  .  ريخته شدندآن گاوان در دو صف بودند و در حين ريخته شدن آن

 و آن بر دروازه گاوقايم بود كه روي سه از آنها به سوي شمال و روي سه به سوي مغرب وروي سه به سوي جنوب و روي سه به سوي مشرق بود، 4
  . و درياچه بر فوق آنها و همة مؤخرهاي آنها به طرف اندرون بود

  . خته شده بود كه گنجايش سه هزار بتّ به پيمايش داشت و حجم آن يك وجب بود و لبش مثل لب كاسه مانند گل سوسن سا5
 و ده حوض ساخت و از آنها پنج را به طرف راست و پنج را به طرف چپ گذاشت تا در آنها شست و شو نمايند، و آنچه را كه به قرباني هاي سوختني 6

 .تعلق داشت در آنها مي شستند، اما درياچه براي شست و شو كاهنان بود
  .  پنج را به طرف راست و پنج را به طرف چپ در هيكل گذاشت شمعدان طال موافق قانون آنها ساخته، و ده 7
  . و ده ميز ساخته، پنج را به طرف راست و پنج را به طرف چپ در هيكل گذاشت، و صد كاسه طال ساخت8
  . برنج پوشانيدصحن بزرگ و دروازه هاي صحن بزرگ را ساخت، و درهاي آنها را به  و صحن كاهنان و9
 . و درياچه را به جانب راست خانه به سوي مشرق از طرف جنوب گذاشت10
  . خدا مي كرد به انجام رسانيد  و حورام ديگها و خاكندازها و كاسه ها را ساخت پس حورام تمام كاري كه براي سليمان پادشاه به جهت خانة11
  . تاجهايي كه بر ستونها بود بود و دو شبكه به جهت پوشانيدن دو پيالة دو ستون و پياله هاي تاجهايي كه بر سر دو ستون 12
  . تاجهايي را كه باالي ستونها بود بپوشاند  و چهارصد انار براي دو شبكه و دو نصف انار براي هر شبكه بود تا دو پيالة13
  . و پايه ها را ساخت و حوضها را بر پايه ها ساخت14
  .  را زير درياچه ساخت و يك درياچه و دوازده گاو15
  . و ديگها و خاكندازها و چنگلها و تمامي اسباب آنها را پدرش حورام براي سليمان پادشاه به جهت خانة خداوند از برنج صيقلي ساخت16
  .  آنها را پادشاه در صحراي اردن در گلِ رست كه در ميان سوكُّوت و صَزَده بود17
 . حد زياده ساخت، چونكه وزن برنج دريافت نمي شد از و سليمان تمام اين آالت را 18
  .  و سليمان تمامي آالت را كه در خانة خدا بود و مذبح طال و ميزها را كه نان تقدمه بر آنها بود ساخت19
  . و شمعدانها و چراغها آنها را از طالي  خالص تا برحسب معمول در مقابل محراب افروخته شود20
  .ها و انبرها را از طال يعني از زر خالص ساخت و گلها و چراغ21
 و گلگيرها و كاسه ها و قاشقها و مجمرها را از طالي خالص ساخت، و دروازة خانه و درهاي اندروني آن به جهت قدس االقداس و درهاي خانة هيكل 22

 .از طال بود
  
5 

ان موفوفات پدرش داود را داخل ساخت، و نقره و طال و ساير آالت آنها را در پس تمامي كاري كه سليمان به جهت خانة خداوند كرد تمام شد، و سليم 1
 . خزاين خانة گذاشت

 آنگاه سليمان مشايخ اسرائيل و جميع رؤساي اسباط و سروران آباي بني اسرائيل را در اورشليم جمع كرد تا تابوت عهد خداوند را از شهر داود كه 2
  .صيهون باشد، برآورد

  .ان اسرائيل در عيد ماه هفتم نزد پادشاه جمع شدند و جميع مرد3
  . پس جميع مشايخ اسرائيل آمدند و الويان تابوت را برداشتند4
  . آالت مقّدس را كه در خيمه بود برآوردند، و الويان كَهنَه آنها را برداشتند  و تابوت و خيمة اجتماع و همة5
د وي جمع شده بودند پيش تابوت ايستادند، و آنقدر گوسفند و گاو ذبح كردند كه به شماره و حساب  و سليمان پادشاه و تمامي جماعت اسرائيل كه نز6

  .نمي آمد
  . و كاهنان تابوت عهد خداوند را به مكانش در محراب خانه، يعني در قدس االقداس زير بالهاي كروبيان درآوردند7
  .و كروبيان تابوت و عصاهايش را از باال مي پوشانيدند و كروبيان  بالهاي خود را بر مكان تابوت پهن مي كردند 8
  . و عصاها اينقدر دراز بود كه سرهاي عصاها از تابوت پيش محراب ديده مي شد، اما از بيرون ديده نمي شد، و تا امروز درآنجا است9
ا بني اسرائيل در حين بيرون آمدن ايشان از مصر عهد  و در تابوت چيزي نبود سواي آن دو لوح كه موسي در حوريب در آن گذاشت وقتي كه خداوند ب10

 .بست
  .زيرا همة كاهناني كه حاضر بودند بدون مالحضة نوبتهاي خود خويشتن را تقديس كردند( و واقع شد كه چون كاهنان از قدس بيرون آمدند 11
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ان ايشان به كتان نازك ملبس شده، با سنجها و بربطها و عودها به طرف  و جميع الوياني مغَنّي بودند يعني آساف و هيمان و يدوتُون و پسران و برادر12
  ).مشرق مذبح ايستاده بودند، و با ايشان صد و بيست كاهن بودند كه كَرِنّا مي نواختند

 كَرِنّآها و سنجها و ساير آالت  پس واقع شد كه چون كرنّآ نوازان و مغنيآن مثل يك نفر به يك آواز در حمد و تسبيح خداوند به صدا آمدند، و چون با13
  .موسيقي به آواز بلند مي خواندند و خداوند را حمد گفتند كه او نيكو است زيرا كه رحمت او تا ابدااالباد است، آنگاه خانه يعني خانة خداوند از ابر پر شد

 . را پر كرده بود و كاهنان به سبب ابر نتوانستند براي خدمت بايستند زيرا كه جالل يهوة خانة خدا14
  
6 

  .خداوند فرموده است كه در تاريكي غليظ ساكن مي شوم«:آنگاه سليمان گفت 1
 . اما من خانه اي براي سكونت تو و مكاني را كه تا به ابد ساكن شوي بنا نموده ام2
  .بايستادند تمامي جماعت اسرائيل  تمامي جماعت اسرائيل را بركت داد،  و پادشاه روي خود را برگردانيده، 3
  :گفت يهوه خداي اسرائيل متبارك باد كه به دهان خود به پدرم داود وعده داده، و به دست خود آن را به جا آورده، :  پس گفت4
 و كسي را  از روزي كه قوم خود را از زمين مصر بيرون آوردم شهري از جميع اسباط اسرائيل برنگزيدم تا خانه اي بنا نمايم كه اسم من در آن باشد،5

  . برنگزيدم تا پيشواي قوم من اسرائيل بشود
  . اما اورشليم را برگزيدم تا اسم من در آنجا باشد و داود را انتخاب نمودم تا پيشواي قوم من اسرائيل بشود6
  . و در دل پدرم داود بود كه خانه اي براي اسم يهوه خداي اسرائيل بنا نمودم7
  . چون در دل تو بود كه خانه اي براي اسم من بنا نمايي نيكو كردي كه اين را در دل خود نهادي :فت اما خداوند به پدرم داود گ8
  . ليكن توخانه را بنا نخواهي نمود، بلكه پسر تو كه از صُلب تو بيرون آيد او خانه را براي اسم من بنا خواهد كرد9
اي پدرم داود برخاسته، و بر وفق آنچه خداوند گفته بود بر كرسي اسرائيل نشسته ام و خانه  پس خداوند كالمي را كه گفته بود ثابت گردانيد و من به ج10

  .را به اسم يهوه خداي اسرائيل بنا نمودم
 .  و تابوت را كه عهد خداوند كه آن را با بني اسرائيل بسته بود در آن مي باشد در آنجا گذاشته ام11

  .مي جماعت اسرائيل ايستاده، دستهاي خود را برافراشت و او پيش مذبح خداوند به حضور تما12
 آن را درميان صحن گذاشت و بر آن ايستاده،   و بلنديش سه ذراع بود ساخته،  زيرا كه سليمان منبر برنجيني را كه طولش پنج ذراع، و عرضش پنج ذراع،13

    ،به حضور جماعت اسرائيل زانو زد و دستهاي خود را به سوي آسمان برافرشته
خدايي مثل تو نه در آسمان و نه در زمين مي باشد كه با بندگان خود كه به حضور تو به تمامي دل خويش سلوك مي ! اي يهوه خداي اسرائيل:  گفت14

  . عهد و رحمت نگاه مي داري نمايند،
 وعده دادي و به دست خود آن را وفا نمودي چنانكه امروز شده  و آن وعده اي را كه به بندة خود پدرم داود داده اي، نگاه داشته اي زيرا به دهان خود15

  .است
 پس اآلن اي يهوه خداي اسرائيل با بندة خود پدرم داود آن وعده را نگاه دار كه به او داده و گفته اي كه به حضور من كسي كه بر كرسي اسرائيل 16

  .به شريعت من سلوك نمايند چنانكه تو به حضور من رفتار نمودي اي خود را نگاه داشته، به شرطي كه پسرانت طريقه بنشيند براي تو منقطع نخواهد شد، 
 . خود داود گفته اي ثابت بشود  و اآلن اي يهوه خداي اسرائيل كالمي كه به بندة17
  .ارد تا چه برسد به اين خانه اي كه بنا كردماما آيا خدا في الحقيقة درميان آدميان بر زمين ساكن خواهد شد؟ اينك فلك االفالك تو را گنجايش ند 18
   ليكن اي يهوه خداي من به دعا و تضرع بندة خود توجه نما و استغاثه و دعايي را كه بنده ات به حضور تو مي كند اجابت فرما، 19
م خود را درآنجا قرار خواهي داد تا دعايي را كه  تا آنكه شب و روز چشمان تو بر اين خانه باز شود و بر مكاني كه درباره اش وعده داده اي كه اس20

  بنده ات به سوي اين مكان بنمايد اجابت كني،
 و چون شنيدي عفو   استماع نما و از آسمان مكان سكونت خود بشنو؛  و تضرع بنده ات و قوم خود اسرائيل را كه به سوي اين مكان دعا مي نمايند،21

 .فرما
   پيش مذبح تو در اين خانه قسم خورد، اه ورزد و قسم بر او عرضه شود كه بخورد و او آمده، خود گن  اگر كسي با همساية22
به جهت بندگانت داوري كن و شريران را جزا داده، طريق ايشان را بسر ايشان برسان، و عادالن را عادل شمرده،   آنگاه از آسمان بشنو و عمل نموده، 23

 .هايشان را به حسب عدالت ايشان جزا بد
 به حضور دشمنان خود مغلوب شوند، اگر به سوي تو بازگشت نموده، به اسم   و هنگامي كه قوم تو اسرائيل به سبب گناهاني كه به تو ورزيده باشند،24

  تو اعتراف نمايند و نزد تو در اين خانه دعا و تضرع كنند،
 . را به زميني كه به ايشان و به پدران ايشان داده اي بازآور آنگاه از آسمان بشنو و گناه قوم خود اسرائيل را بيامرز و ايشان25
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 هنگامي كه آسمان بسته شود و به سبب  گناهاني كه به تو ورزيده باشند باران نبارد، اگر به سوي اين مكان دعا كنند و به اسم تو اعتراف نمايند و به 26
   نند،سبب مصيبتي كه به ايشان رسانيده باشي از گناه خويش بازگشت ك

 آنگاه از آسمان بشنو و گناه بندگانت و قوم خود اسرائيل را بيامرز و راه نيكو را كه در آن بايد رفت به ايشان تعليم بده، و به زمين خود كه آن را به 27
 . قوم خويش براي ميراث بخشيده اي باران بفرست

ا اگر ملخ يا كرم باشد و اگر دشمنان ايشان، ايشان را در شهرهاي زمين ايشان  اگر در زمين قحطي باشد و اگر وبا يا باد سموم يا يرقان باشد ي28
  محاصره نمايند هر باليي يا هر مرضي كه بوده باشد،

هاي  آنگاه هر دعا و هر استغاثه اي كه از هر مرد يا از تمامي قوم تو اسرائيل كرده شود كه هر يك از ايشان بال و غم دل خود را خواهد دانست، و دست29
  خود را به سوي اين خانه دراز خواهد كرد،

  .  آنگاه از آسمان كه مكان سكونت تو باشد بشنو و بيامرز و به هر كس كه دل او را مي داني به عارف قلوب جميع بني آدم هستي30
 . تا آن كه ايشان در تمامي روزهايي كه بروي زميني كه به پدران ما داده اي زنده باشند از تو بترسند31
 و نيز غريبي كه از قوم تو اسرائيل نباشد و به خاطر اسم عظيم تو و دست قوي و بازوي برافراشتة تو از زمين بعيد آمده باشد، پس چون بيايد و به 32

  سوي اين خانه دعا نمايد، 
ور تا جميع قومهاي جهان اسم تو را بشناسند و مثل  بشنو و موافق هرآنچه آن غريب نزد تواستغاثه نمايد به عمل آ  آنگاه از آسمان، مكان سكونت خود،33

 .قوم اسرائيل از تو بترسند و بدانند كه اسم تو بر اين خانه اي كه بنا كرده ام نهاده شده است
اي كه به جهت اسم  اگر قوم تو براي مقابله با دشمنان خود به راهي كه ايشان را فرستاده باشي، بيرون روند و به سوي شهري كه برگزيده اي و خانه 34

   نزد تو دعا نمايند،      تو بناكرده ام،
 . آنگاه دعا و تضرع ايشان را از آسمان بشنو و حق ايشان را به جا آور35
ير  و بر ايشان غضبناك شده، ايشان را به دست دشمنان تسليم كرده باشي و اس  و اگر به تو گناه ورزيده باشند زيرا انساني نيست كه گناه نكند،36

   ايشان را به زمين دور يا نزديك ببرند، كنندگان ايشان،
 گويند كه گناه كرده و عصيان   بازگشت نمايند و در زمين اسيري خود نزد تو تضرع  نموده،  پس اگر در زميني كه در آن اسير باشند به خود آمده،37

   و شريرانه رفتار نموده ايم، .ورزيده
 و به سوي زميني كه به   به تمامي دل و تمامي جان خود به تو بازگشت نمايند، شان را به آن به اسيري برده باشند، و در زمين اسيري خويش كه اي38

    پدران ايشان داده اي و شهري كه برگزيده اي و خانه اي كه براي اسم تو بنا كرده ام دعا نمايند،
  .   و حق ايشان را بجا آور، و قوم خود را كه به تو گناه ورزيده باشند بيامرز آنگاه از آسمان، مكان سكونت خود دعا و تضرع ايشان را بشنو39
  .  پس اآلن اي خداي من چشمان تو باز شود و گوشهاي تو به دعاهايي كه در اين مكان كرده شود شنوا باشد40
خدا كاهنان تو به نجات ملبس گرداند و مقدسات به نيكويي شادمان اي يهوه .  با تابوت قوت خود به سوي آرامگاه خويش برخيز  و حال تو اي يهوه خدا،41

  . بشوند
 . اي يهوه  خدا روي مسيح خود را برنگردان و رحمتهاي بنده خود داود را بياد آور42
  
7 

  . خداوند خانه را مملو ساخت قرباني هاي سوختني و ذبايح را سوزانيد و جالل و چون سليمان از دعا كردن فارغ شد، آتش از آسمان فرود آمده، 1
  . خداوند را پركرده بود  و كاهنان به خانة خداوند نتوانستند داخل شوند، زيرا جالل يهوه خانة2
 و چون تمامي بني اسرائيل آتش را كه فرود مي آمد و جالل خداوند را كه بر خانه مي بود ديدند، روي خود را به زمين بر سنگفرش نهادند و سجده 3

 .ده، خداوند را حمد گفتند كه او نيكو است، زيراكه رحمت او تا ابد االباد استنمو
  .  و پادشاه و تمامي قوم قرباني ها در حضور خداوند گذرانيدند4
  . مودند و سليمان پادشاه بيست و دو هزار گاو و صد و بيست هزار گوسفند براي قرباني گذرانيد و پادشاه و تمامي قوم، خانة خدا را تبريك ن5
كه داود پادشاه آنها را ساخته بود، تا خداوند ) به دست گرفتند( و كاهنان بر سر شغلهاي مخصوص خود ايستاده بودند و الويان، آالت نغمة خداوند را 6

ن كَرِنّا مي نواختند و تمام اسرائيل  و داود به وساطت آنها تسبيح مي خواند و كاهنان پيش ايشا را به آنها حمد گويند؛ زيرا كه رحمت او تا ابداالباد است؛
 .ايستاده بودند

 چونكه   و سليمان وسط صحني را كه پيش خانة خداوند بود، تقديس نمود زيرا كه در آنجا قرباني هاي سوختني و پيه ذبايح سالمتي را مي گذرانيدند،7
 .يه و ذبايح را گنجايش نداشت قرباني هاي سوختني و هداياي آردي و پ مذبح برنجيني كه سليمان ساخته بود،

  . و در آنوقت سليمان و تمامي اسرائيل با وي هفت روز را عيد نگاه داشتند و آن انجمن بسيار بزرگ از مدخل حمات تا نهر مصر بود8
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  . زيرا كه براي تبريك مذبح هفت روز و براي عيد هفت روز نگاه داشتند  و در روز هشتم محفلي مقدس برپا داشتند،9
 قوم را به خيمه هاي ايشان مرخص فرمود و ايشان به سبب احساني كه خداوند به داود  و سليمان و قوم خود   و در روز بيست و سوم ماه هفتم،10

 .اسرائيل كرده بود، شادمان و خوشدل بودند
 آن نيكو به انجام  خانة خداوند و در خانة خود بسازد، پس سليمان خانة خداوند و خانة پادشاه را تمام كرد و هر آنچه سليمان قصد نموده بود كه در 11

 .رسانيد
  .دعاي تو را اجابت نمودم و اين مكان را براي خود برگزيدم تا خانة قرباني ها شود«:  و خداوند بر سليمان در شب ظاهر شده، او را گفت12
   بخورد و اگر وبا درميان قوم خود بفرستم، اگر آسمان را ببندم تا باران نبارد و اگر امر كنم كه ملخ حاصل زمين را13
 و قوم من كه به اسم من ناميده شده اند متواضع شوند، و دعا كرده، طالب حضور من باشند، و از راههاي بد خويش بازگشت نمايند، آنگاه من از 14 

  .داد و گناهان ايشان را خواهم آمرزيد و زمين ايشان را شفا خواهم  آسمان اجابت خواهم فرمود،
  . و گوشهاي من به  دعايي كه در اين مكان كرده شود شنوا خواهد بود  چشمان من گشاده،  و از اين به بعد،15
  .  و تقديس نموده ام كه اسم من تا به ابد در آن قرار گيرد و چشم و دل من هميشه بر آن باشد  و حال اين خانه را اختيار كرده،16
  ايي، چنانكه پدرت داود سلوك نمود و برحسب هرآنچه تو را امر فرمايم عمل نمايي و فرايض و احكام مرا نگاه داري، و اگر تو به حضور من سلوك نم17
 . گفتم كسي كه بر اسرائيل سلطنت نمايد از تو منقطع نخواهد شد  آنگاه كرسي سلطنت تو را استوار خواهم ساخت چنانكه با پدرت داود عهد بسته،18
   وآنها را سجده نماييد،  خدايان غير را عبادت كنيد ، گرديد و فرايض و احكام مرا كه پيش روي شما نهاده ام ترك نماييد و رفته، ليكن اگر شما بر19
رميان  آنگاه ايشان را از زميني كه به ايشان داده ام خواهم كند و اين خانه را كه براي اسم خود تقديس نموده ام، از حضور خود خواهم افكند و آن را د20

  .جميع قوم ها ضرب المثل و مسخره خواهم ساخت
   براي چه خداوند به اين زمين و به اين خانه چنين عمل نموده است؟ : و اين خانه كه اينقدر رفيع است، هركه از آن بگذرد متحير شده، خواهد گفت21
ين مصر بيرون آورد ترك كردند و به خدايان غير متمسك شده، آنها را سجده  چونكه يهوه خداي پدران خود را كه ايشان را از زم : و جواب خواهند داد22

 .و عبادت نمودند از اين جهت تمامي اين بال را بر ايشان وارد آورده است
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      خود را بنا مي كرد، و بعد از انقضاي بيست سالي كه سليمان خانة خداوند و خانة 1
 .ان داده بود تعمير نمود؛ و بني اسرائيل را در آنها ساكن گردانيد سليمان شهرهايي را كه حورام به سليم2
  . و تَدمور را در بيابان و همة شهرهاي خزينه را كه در حمات بنا كرده بود به اتمام رسانيد4. و سليمان به حمات صوبه رفته، آن را تسخير نمود3
  . اردار با ديوارها و دروازه ها و پشت بندها بود و بيت حورون باال و بيت حورون پايين بنا نمود كه شهرهاي حص5
 وجميع شهرهاي ارابه ها و شهرهاي سواران را و هر آنچه را كه سليمان مي خواست در اورشليم و   شهرهاي خزانه را كه سليمان داشت،  و همة  و بعلة6

  . بنا نمود لبنان و تمامي زمين مملكت خويش بنا نمايد،
   حتيان و اموريان و فَرزّيان وحويان و يبوسيان باقي مانده، و از بني اسرائيل نبودند،     و تمامي كساني كه از7
  . يعني از پسران ايشان كه در زمين بعد از ايشان باقي مانده بودند، و بني اسرائيل ايشان را هالك نكرده بودند، سليمان از ايشان تا امروز سخْره گرفت8
  .سليمان احدي را براي كار خود به غالمي نگرفت، بلكه ايشان مردان جنگي و سرداران ابطال و سرداران ارابه ها و سواران بودند اما از بني اسرائيل 9
 . و سروران مقدم سليمان پادشاه كه بر قوم حكمراني مي كردند، دويست و پنجاه نفر بودند10
   داود پادشاه اسرائيل ساكن نخواهد شد، زن من در خانة « : زيرا گفت ايش بنا كرده بود آورد، و سليمان دختر فرعون را از شهر داود به خانه اي كه بر11

 .  مقدس مي باشد  جايهاي كه تابوت خداوند داخل شده است ، چونكه همة

  . آنگاه سليمان قرباني هاي سوختني بر مذبح خداوند گذرانيد12
ش برحسب فرمان موسي در روزهاي سبت، غُره ها و سه مرتبه در هر سال در موسم يعني در عيد  يعني قرباني هاي سوختني، قسمت هر روز در روز13

  .فطير و عيد هفته ها و عيد خيمه ها
 و فرقه هاي كاهنان را برحسب امر پدر خود داود بر سر خدمت ايشان معين كدر و الويان را بر سر شغلهاي ايشان تا تسبيج بخوانند و به حضور 14

ان لوازم خدمت هر روز را در روزش بجا آورند و دربانان را برحسب فرقه هاي ايشان بر هر دروازه قرار داد، زيرا كه داود مرد خدا چنين امر كاهن
  .فرموده بود

 . هر امري و دربارة خزانه ها به كاهنان و الويان داده بود تجاوز ننمودند  و ايشان از حكمي كه پادشاه دربارة15
 . ميِ كار سليمان از روزي كه بنياد خانة خداوند نهاده شد تا روزي كه تمام گشت، نيكو آراسته شد، و خانة خداوند به اتمام رسيد پس تما16

  . آنگاه سليمان به عصْيون جابر و به ايلُوت كه بر كنار دريا در زمين اَدوم است، رفت17
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 داشتند، به دست خادمان خود براي وي فرستاد، و ايشان با بندگان سليمان به اُوفير رفتند، و چهار  و حورام كشتيها و نوكراني را كه در دريا مهارت18
 .صد و پنجاه وزنة طال از آنجا گرفته، براي سليمان پادشاه آوردند

  
9 

ي گرانبها بار شده بود به اورشليم آمد، تا  و چون ملكة سبا آوازة سليمان را شنيد با موكب بسيار عظيم و شتراني كه به عطريات و طالي بسيار و سنگها1
  .و چون نزد سليمان رسيد، با وي از هرچه در دلش بود گفتگو كرد. سليمان را به مسائل امتحان كند

  . و سليمان تماميِ مسائلش را براي وي بيان نمود و چيزي از سليمان مخفي نماند كه برايش بيان نكرد2
  خانه اي را كه بنا كرده بود،  و چون ملكة سبا حكمت سليمان و 3
 و طعام سفرة او و مجلس بندگانش و نظم و لباس خادمانش را و ساقيانش و لباس ايشان و زينه اي را كه به آن به خانة خداوند برمي آمد ديد، روح 4

 .ديگر در او نماند
  .م راست بودآوازه اي را كه در واليت خود دربارة كارها و حكمت تو شنيد:  پس به پادشاه گفت5
 اما تا نيامدم و به چشمان خود نديدم اخبار آنها را باور نكردم و همانا نصف عظمت حكمت تو به من اعالم نشده بود و از خبري كه شنيده بودم افزوده 6

  .اي
  . خوشابحال مردان تو و خوشابحال اين خادمانت كه به حضور تو هميشه مي ايستند و حكمت تو را مي شنوند7
چونكه خداي تو اسرائيل را دوست مي . ارك باد يهوه خداي تو كه بر تو رغبت داشته، تو را بر كرسي خود نشانيد تا براي يهوه خدايت پادشاه بشوي متب8

  .دارد تا ايشان را تا به ابد استوار نمايد؛ از اين جهت تو را بر پادشاهيِ ايشان نصب نموده است تا داوري و عدالت را بجا آوري
 و به پادشاه صد و بيست وزنة طال و عطريات از حد زياده، و سنگهاي گرانبها داد و مثل اين عطريات كه ملكة سبا به سليمان پادشاه داد هرگز ديده 9

 .نشد
  .  و نيز بندگان حورام و بندگان سليمان كه طال از اوفير مي آوردند10
 خداوند و خانة پادشاه و عودها و بربطها براي مغّنيان ساخت، و مثل آنها قبل از آن در زمين يهودا  و پادشاه از اين چوب صندل زينه ها به جهت خانة11

 .ديده نشده بود
 وسليمان پادشاه به ملكة سبا تماميِ آرزوي او را كه خواسته بود داد، سواي آنچه كه او براي پادشاه آورده بود؛ پس با بندگانش به واليت خود توجه 12

 .فتنموده، بر
   و وزن طاليي كه در يك سال به سليمان رسيد شصد و شصت و شش وزنه طال بود،    13
  . سواي آنچه تاجران و بازرگانان آوردند و جميع پادشاهان عرب و حاكمان كشورها طال و نقره براي سليمان مي آوردند14
  .ال طال بكار برده شد و سليمان پادشاه دويست سپر طالي چكشي ساخت كه براي هر سپر ششصد مثق15
  . و سيصد سپر كوچك طالي چكشي ساخت كه براي هر سپر سيصد مثقال طال بكار برده شد، و پادشاه آنها را در خانة جنگل لبنان گذاشت16
  . و پادشاه تخت بزرگي از عاج ساخت و آن را به زر خالص پوشانيد17
سته بود و به اين طرف و آن طرف نزد جاي كُرسيش دستها بود، و دو شير به پهلوي دستها  و تخت را شش پله و پايندازي زرين بود كه به تخت پيو18

  .ايستاده بودند
  . بر آن شش پله ايستاده بودند كه در هيچ مملكت مثل اين ساخته نشده بود  و دوازده شير از اين طرف و آن طرف،19
  .روف خانة جنگل لبنان از زر خالص بود، نقره در ايام سليمان هيچ به حساب نمي آمد و تماميِ ظروف نوشيدني سليمان پادشاه از طال و تماميِ ظ20
 آمد، و طال و نقره و عاج و   زيرا كه پادشاه را كشتيها بود كه با بندگان حورام به ترشيش مي رفت، و كشتيهاي ترشيشي هر سه سال يك مرتبه مي21

 .ميمونها و طاوسها مي آورد
  .ه در دولت و حكمت از جميع پادشاهان كشورها بزرگتر شد پس سليمان پادشا22
  .تا حكمتي را كه خدا در دلش نهاده بود بشنوند.  و تمامي پادشاهان كشورها حضور سليمان را مي طلبيدند23
  . هر سال را در سالش مي آوردند و هريكي از ايشان هدية خود را از آالت نقره و آالت طال و رخوت و اسلحه و عطريات و اسبها و قاطرها يعني قسمت24
  .و آنها را در شهرهاي ارابه ها و نزد پادشاه در اورشليم گذاشت.  و سليمان چهار هزار سوار داشت25
  .  و برجميع پادشاهان از نهر فرات تا زمين فلسطينيان و سرحد مصر حكمراني مي كرد26
  .د را مثل چوب افراغ كه در صحراست فراوان ساخت و پادشاه نقره را در اورشليم مثل سنگها و چوب سرو آزا27
 . و اسبها براي سليمان از مصر و از جميع ممالك مي آوردند28
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 و اما بقية وقايع سليمان از اول تا آخر آيا آنها در تواريخ ناتان نبي و در نبوت اَخياي شيلوني و در رؤياي يعدوي رايي دربارة يربعام بن نَباط مكتوب 29
  يست؟ ن

  . پس سليمان چهل سال در اورشليم بر تمامي اسرائيل سلطنت كرد30
 .  و سليمان با پدران خود خوابيد و او را در شهر پدرش داود دفن كردند و پسرش رحبعام در جاي او پادشاه شد31
  

10 

  .سازندو رحبعام به شكيم رفت، زيرا كه تمامي اسرائيل به شكيم آمدند تا او را پادشاه  1
  . ، يربعام از مصر مراجعت نمود)و او هنوز در مصر بود كه از حضور سليمان پادشاه به آنجا فرار كرده بود( و چون يربعام بن نَباط اين را شنيد، 2
  :  و ايشان فرستاده، او را   مي خواندند؛ آنگاه يربعام و تمامي اسرائيل آمدند و به رحبعام عرض كرده، گفتند3
  پدر تو يوغ ما را سخت ساخت؛ اما تو اآلن بندگي سخت پدر خود را و يوغ سنگين او را بر ما نهاد سبك ساز و تو را خدمت خواهيم نمود  «4
 . و ايشان رفتند .بعد از سه روز باز نزد من بياييد«:  او به ايشان گفت5
شما چه صالح مي بينيد كه به اين قوم : به حضور وي مي ايستادند مشورت كرده، گفت و رحبعام پادشاه با مشايخي كه در حين حيات پدرش سليمان 6

  جواب دهم؟
 اوقات بندة تو خواهد  اگر با اين قوم مهرباني نمايي و ايشان را راضي كني و با ايشان سخنان دالويز گويي، همانا هميشة « : ايشان به او عرض كرده، گفت7

  .بود
  . كه به وي دادند ترك كرد و با جواناني كه با او تربيت يافته بودند و به حضورش مي ايستادند مشورت كرد اما او مشورت مشايخ را8
  . يوغي را كه پدرت بر ما نهاده است سبك ساز :شما چه صالح مي بينيد كه به اين قوم جواب دهيم كه به من عرض كرده، گفته اند:  و به ايشان گفت9
 به اين قوم كه به تو عرض كرده، گفته اند پدرت يوغ ما را سنگين ساخته است و تو آن  :بيت يافته بودند، او را خطاب كرده، گفته اند و جواناني كه با او تر10

  .انگشت كوچك من از كمر پدرم كلفت تر است: را براي ما سبك ساز چنين بگو
  . ده خواهم گردانيد، پدرم شما را با تازيانه ها تنبه مي نمود، اما من شما را با عقربها اما من يوغ شما را زيا  و حال پدرم يوع سنگيني بر شما نهاده است،11
  .به نحوي كه پادشاه گفته و فرموده بود كه در روز سوم نزد من بازآييد  و در روز سوم، يربعام و تمامي قوم نزد رحبعام باز آمدند، 12
13عام پادشاه مشورت مشايخ را ترك كرد،  و پادشاه قوم را به سختي جواب داد؛ و ربح  
؛ پدرم  شما را با تازيانه ها  پدرم يوغ شما را سنگين ساخت، اما من آن را زياده خواهم گردانيد:  و موافق مشورت جوانان ايشان را خطاب كرده، گفت14

  .تنبيه مي نمود، اما من با عقربها
امر از جانب خدا شده بود تا خداوند كالمي را كه به واسطة اَخياي شيلوني به يربعام بن نَباط گفته بود ثابت  پس پادشاه قوم را اجابت نكرد زيرا كه اين 15

 .گرداند
ما را در داود چه حصه است؟ در پسر يسي :  و چون تمامي اسرائيل ديدندكه پادشاه ايشان را اجابت نكرد، آنگاه قوم پادشاه را جواب داده، گفتند16

  .پس تمامي اسرائيل به خيمه هاي خويش رفتند! حال اي داود به خانة خود متوجه باش! اي اسرائيل، به خيمه هاي خود برويد. ي نداريمنصيب
  .  اما بني اسرائيلي كه در شهرهاي يهودا ساكن بودند، رحبعام برايشان سلطنت مي نمود17
 بود فرستاد، وبني اسرائيل او را سنگسار كردند كه مزد و رحبعام پادشاه تعجيل نموده، بر ارابة خود  پس رحبعام پادشاه هدرام را كه رئيس باجگيران18

  .سوار شد و به اورشليم فرار كرد
 . پس اسرائيل تا به امروز بر خاندان داود عاصي شده اند19
  

11 

زموده را از خاندان يهودا و بنيامين جمع كرد تا با اسرائيل مقاتله نموده، و چون رحبعام وارد اورشليم شد، صد و هشتاد هزار نفر برگزيدة جنگ آ 1
  .سلطنت را به رحبعام برگرداند

  :  اما كالم خداوند بر شَمعيا مرد خدا نازل شده،  گفت2
  :ده، بگوبه رحبعام بن سليمان پادشاه يهودا و به تمامي اسرائيليان كه در يهودا و بنيامين مي باشند خطاب كر 3
و ايشان كالم . برمياييد و با بردران خود جنگ منماييد هر كس به خانة خود برگردد زيراكه اين امر از جانب من شده است:  خداوند چنين مي گويد4

 .خداوند را شنيدند و از رفتن به ضّد يربعام برگشتند
  .خت و رحبعام در اورشليم ساكن شد و شهرهاي حصاردار در يهودا سا5
   پس بيت لحم و عيتام و تَقُّوع6
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   و بيت صُور و سوكُو و عدالَم،7
   و جتّ و مرِيشَه و زِيف،8
   و اَدورايم و الكيش و عزيِقه،9
  . و صُرعه و ايلُون و حبرون را بنا كرد كه شهرهاي حصاردار در يهودا و بنيامين مي باشند10
  . سرداران و انبارهاي مأكوالت و روغن و شراب گذاشت و حصارها را محكم ساخت و در آنها11
 . و در هر شهري سپرها و نيزها گذاشته ، آنها را بسيار محكم گردانيد؛ پس يهودا و بنيامين با او ماندند12
  .   وكاهنان والوياني كه در تمامي اسرائيل بودند، از همة حدود خود نزد  او جمع شدند13
شهرها و امالك خود را ترك كرده، به يهودا و اورشليم آمدند چونكه يربعام و پسرانش ايشان را از كهانت يهوة اخراج كرده  زيرا كه الويان اراضي 14

  .بودند
  . و او براي خود به جهت مكان هاي بلند و ديوها و گوساله هايي كه ساخته بود كاهنان معين كرد15
ه طلب يهوه خداي اسرائيل به اورشليم مشغول ساخته بودند از تمامي اسباط اسرائيل به اورشليم آمدند تا  و بعد از ايشان آناني كه دلهاي خود را ب16

  .براي يهوه خداي پدران خود قرباني بگذرانند
 .مان سلوك نمودند پس سلطنت يهودا را مستحكم ساختند و رحبعام بن سليمان را سه سال تقويت كردند، زيراكه سه سال به طريق داود و سلي17
  . و رحبعام محلَه يريموت بن داود و ابيحايل اَليآب بن يسي را به زني گرفت18
  . و او براي وي پسران يعني يعوش و شَمريا و زَهم را زاييد19
  .ا زاييد و بعد از او معكَه دختر ابشالوم را گرفت و او براي وي اَبيآ و عتّاي و زِبزا و شَلُوميت ر20
 و رحبعام، معكَه دختر ابشالوم را از جميع زنان و متعه هاي خود زياده دوست مي داشت، زيرا كه هجده زن و شصت متعه گرفته بود و بيست و هشت 21

  . پسر و دختر توليد نمود
22ا پسر معكه را درميان برادرانش سرور و رئيس ساخت،  و ربعام اَبياو را به پادشاهي نصب نمايد زيرا كه مي خواست ح .  
 و عاقالنه رفتار نموده، همة پسران خود را در تمامي بالد يهودا و بنيامين در جميع شهرهاي حصاردار متفرق ساخت، و براي ايشان آذوقه بسيار قرار 23

 .داد و زنان بسيار خواست
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  . تمامي اسرائيل شريعت خداوند را ترك نمودند و چون سلطنت رحبعام استوار گرديد و خودش تقويت يافت، او با1
  .  و در سال پنجم سلطنت رحبعام، شيشَق پادشاه مصر به اورشليم برآمد زيراكه ايشان بر خداوند عاصي شده بودند2
  . يشمار بودند با هزار و دويست ارابه و شصت هزار سوار و خلقي كه از مصريان و لُوبيان و سكيان و حبشيان همراهش آمدند، ب3
  . پس شهرهاي حصاردار يهودا را گرفت و به اورشليم آمد4
شما مرا ترك : خداوند چنين مي گويد«:  و شَمعياي نبي نزد رحبعام و سروران يهودا كه از ترس شيشَق در اورشليم جميع بودند آمده، به ايشان گفت5

  ».كرديد پس من نيز شما را به دست شيشَق ترك خواهم نمود
  ».خداوند عادل است«:  آنگاه سروران اسرائيل و پادشاه تواضع نموده، گفتند6
چونكه ايشان تواضع نموده اند ايشان را هالك نخواهم كرد بلكه «:  و چون خداوند ديد كه ايشان مواضع شده اند، كالم خداوند بر شَمعيا نازل شده، گفت7

  . من به دست شيشَق بر اورشليم ريخته نخواهد شدايشان را اندك زماني خالصي خواهم داد و غضب
 ». ليكن ايشان بندة او خواهند شد تا بندگي من و بندگي ممالك جهان را بدانند8
 پس شيشَق پادشاه مصر به اورشليم برآمده، خزانه هاي خانة خداوند و خزانه هاي خانة پادشاه را گرفت و همه چيز را برداشت و سپرهاي طال را كه 9
  .ليمان ساخته بود بردس
  . و زَحبعام پادشاه به عوض آنها سپرهاي برنجين ساخت و آنها را به دست سرداران شاطراني كه درِ خانة پادشاه را نگاهباني مي كردند سپرد10
  .اطران باز مي آوردند و هر وقتي كه پادشاه به خانة خداوند داخل مي شد شاطران آمده، آنها را برمي داشتند و آنها را به حجرة ش11
 .  چون او متواضع شد، خشم خداوند از او برگشت تا او را بالكل هالك نسازد؛ و در يهودا نيز اعمال نيكو پيدا شد12

 كه خداوند و رحبعام چون پادشاه شد چهل و يك ساله بود، و در شهر اورشليم.  و رحبعام پادشاه، خويشتن را در اورشليم قوي ساخته، سلطنت نمود13
  .آن را از تمام اسباط اسرائيل برگزيد تا اسم خود را در آن بگذارد، هفده سال پادشاهي كرد و اسم مادرش نْمة عمونيه بود

 . و او شرارت ورزيد زيرا كه خداوند را به تصميم قلب طلب ننمود14
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بي و تواريخ انساب عدوي رايي مكتوب نيست؟ و درميان رحبعام و يربعام پيوسته جنگ مي  و اما وقايع اول و آخر رحبعام آيا آنها در تواريخ شَمعياي ن15
  .بود

 . پس رحبعام با پدران خود خوابيد و در شهر داود دفن شد و پسرش اَبِيا به جايش سلطنت كرد16
  

13 

  .در سال هجدهم سلطنت يربعام، اَبيا بر يهودا پادشاه شد 1
  . و درميان اَبيا و يربعام جنگ بود .در اورشليم پادشاهي كرد و اسم مادرش ميكايا دختر اوريئيل از جبعه بود سه سال 2
 و اَبِيا با فوجي از شجاعان جنگ آزموده يعني چهار صد هزار مرد برگزيده تدارك جنگ ديد، و يربعام با هشتصد هزار مرد برگزيده كه شجاعان قوي 3

  . جنگ را صف آرايي نمودبودند با وي 
  !اي يربعام و تمامي اسرائيل مرا گوش گيريد:  و اَبِيا بر كوه صَمارايم كه در كوهستان افرايم است برپا شده، گفت4
   آيا شما نمي دانيد كه يهوه خداي اسرائيل سلطنت اسرائيل را به داود و پسرانش با عهد نمكين تا به ابد داده است؟5
6برعام بن نَباط بندة سليمان بن داود برخاست و بر موالي خود عصيان ورزيد و ي.  
 و مردان بيهوده كه پسران بلّيعال بودند نزد وي جمع شده، خويشتن را به ضد رحبعام بن سليمان تقويت دادند، هنگامي كه رحبعام جوان و رقيق القلب 7

  .بود و با ايشان مقاومت نمي توانست نمود
ا اآلن گمان مي بريد كه با سلطنت خداوند كه در دست پسران داود است مقابله توانيد نمود؟ و شما گروه عظيمي مي باشيد و گوساله هاي طال كه  و شم8

  .   يربعام براي شما به جاي خدايان ساخته است با شما مي باشد
نموديد  و مثل قومهاي كشورها براي خود كاهنان نساختيد؟ و هركه بيايد و خويشتن را با  آيا شما كَهنَة خداوند را از بني هارون و الويان را نيز اخراج ن9

  . گوساله اي و هفت قوچ تقديس نمايد، براي آنهايي كه خدايان نيستند كاهن مي شود
  . و الويان در كار خود مشغولند و اما ما يهوه خداي ماست و او را ترك نكرده ايم و كاهنان از پسران هارون خداوند را خدمت مي كنند 10
 و هر صبح و هر شام قرباني هاي سوختني و بخور معطر براي خداوند مي سوزانند و نان تَقْدمه بر ميز طاهر مي نهند و شمعدان طال و چراغهايش را 11

  .ك كرده ايدهر شب روشن مي كنند زيرا كه ما وصاياي يهوه خداي خود را نگاه مي داريم؛ اما شما او را تر
پس اي بني اسرائيل با يهوه خداي پدران خود جنگ مكنيد .  و اينك با ما خدا رئيس است و كاهنان او با كَرِنّاهاي بلند آواز هستند تا به ضد شما بنوازند12

 .زيرا كامياب نخواهيد شد
  .دند و كمين در عقب ايشان بود اما يربعام كمين گذاشت كه از عقب ايشان بيايند و خود پيش روي يهودا بو13
  .پس نزد خداوند استغاثه نمودند و كاهنان كَرِنّاها را نواختند.  و چون يهودا نگريستند، اينك جنگ هم از پيش و هم از عقب ايشان بود14
  .اد و مردان يهودا بانگ بلند برآوردند، خدا يربعام و تمامي اسرائيل را به حضور اَبِيا و يهودا شكست د15
  . و بني اسرائيل از حضور يهودا فرار كردند و خدا آنها را به دست ايشان تسليم نمود16
  . و اَبِيا و قوم او آنها را به صدمة عظيمي شكست دادند، چنانكه پانصد هزار مرد برگزيده از اسرائيل مقتول افتادند17
  .يهوه خداي پدران خود توكل نمودند، قوي گرديدند پس بني اسرائيل در آن وقت ذليل شدند و بني يهودا چونكه بر 18
  . و اَبِيا يربعام را تعاقب نموده، شهرهاي بيت ئيل را با دهاتش و يشانَه را با دهاتش و اَفْرون را با دهاتش از او گرفت19
  .  و يربعام در ايام اَبِيا ديگر قوت بهم نرسانيد و خداوند او را زد كه مرد20
  .بِيا قوي مي شد و چهارده زن براي خود گرفت و بيست و دو پسر و شانزده دختر به وجود آورد و ا21َ
 . پس بقية وقايع اَبِيا از رفتار و اعمال او در مدرسِ عدوي نبي مكتوب است22

 
14 

  .اه شد؛ و در ايام او زمين ده سال آرامي يافت و اَبِيا با پدران خود خوابيد و او را در شهر داود دفن كردند و پسرش آسا در جايش پادش1
   و آسا آنچه را كه درنظر يهوه خدايش نيكو و راست بود به جا مي آورد،2
   و مذبح هاي غريب و مكانهاي بلند را برداشت و بتها را بشكست و اَشُوريم را قطع نمود؛3
  .و شريعت و اوامر او را نگاه دارند و يهودا را امر فرمود كه يهوه خداي پدران خود را بطلبند 4
  .    و مكانهاي بلند و تماثيل شمس را از جميع شهرهاي يهودا دور كرد؛ پس مملكت به سبب او آرامي يافت5
  . و شهرهاي حصاردار در يهودا بنا نمود زيرا كه زمين آرام بود و در آن سالها كسي با او جنگ نكرد چونكه خداوند او را راحت بخشيد6
  .اين شهرها را بنا نماييم و ديوارها و برجها با دروازه ها و پشت بند ها به اطراف آنها بسازيم: و به يهودا گفت 7
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پس بنا نمودند و كامياب . او را طالب نموديم و او ما را از هر طرف راحت بخشيده است.  چونكه يهوه خداي خود را طلبيده ايم زمين پيش روي ما است8
 .شدند

سا لشكري از يهودا يعني سيصد هزار سردار و نيزه دار داشت و از بنيامين دويست و هشتاد هزار سپردار و تيرانداز كه جميع اينها مردان قوي و آ 9
  .جنگي بودند

  . پس زارح حبشي با هزار هزار سپاه و سيصد ارابه به ضد ايشان بيرون آمده، به مرِيشَه رسيد10
  . بيرون رفت؛ پس ايشان در وادي صَفاتَه نزد مريِشه جنگ را صف آرايي نمودند و آسا به مقابله ايشان11
اي خداوند نصرت دادن به زور آوران يا به بيچارگان نزد تو يكسان است؛ پس اي يهوه خداي ما، مارا اعانت  « : و آسا يهوة خداي خود را خوانده، گفت12

 ».م تو به مقابله اين گروه عظيم آمده ايم، اي يهوه تو خداي ما هستي پس مگذار كه انسان بر تو غالب آيدفرما زيراكه بر تو توكل مي داريم و به اس
  . آنگاه خداوند حبشيان را به حضور آسا و يهودا شكست داد و حبشيان فرار كردند13
14برار تعاقب نمودند و از حشيان آنقدر افتادند كه از ايشان كسي زنده نماند، زيرا كه به حضور خداوند و  و آسا با خالقي كه همراه او بودند، آنها را تا ج

  .به حضور لشكر او شكست يافتند و ايشان غنيمت از حد زياده بردند
ا كه غنيمت بسيار  و تمام شهرها را كه به اطراف جرار بود، تسخير نمودند زيرا ترس خداوند بر ايشان مستولي شده بود و شهرها را تاراج نمودند، زير15

  . در آنها بود
 . و خيمه هاي مواشي را نيز زدند و گوسفندان فراوان و شتران را برداشت، به اورشليم مراجعت كردند16
  

15 

  . و روح خدا به عزَريا ابن عوديد نازل شد1
خداوند با شما خواهد بود هرگاه شما با او باشيد؛ و اگر ! بشنويداي آسا و تمامي يهودا و بنيامين از من :  و او براي مالفات آسا بيرون آمده، وي را گفت2

  . او را طلبيد او را خواهيد يافت؛ اما اگر او را ترك كنيد او شما را ترك خواهد نمود
  .  و اسرائيل مدت مديدي بي خداي حق و بي كاهن معلم و بي شريعت بودند3
  .رائيل بازگشت نموده، او را طلبيدند او را يافتند اما چون در تنگيهاي خود به سوي يهوه خداي اس4
  . و در آن زمان به جهت هر كه خروج و دخول مي كرد، هيچ امنيت نبود بلكه اضطراب سخت بر جميع سكنه كشورها مي بود5
  . و قومي از قومي و شهري از شهري هالك مي شدند، چونكه خدا آنها را به هر قسم بال مضطرب مي ساخت6
 .ا قوي باشيد و دستهاي شما سست نشود زيرا كه اجرات اعمال خود را خواهيد يافت اما شم7
 پس چون آسا اين سخنان و نبوت پسر عوديد نبي را شنيد، خويشتن را تقويت نموده، رجاسات را از تمامي زمين يهودا و بنيامين و از شهرهايي كه در 8

  .  را كه پيش روي رواق خداوند بود تعمير نمودكوهستان افرايم گرفته بود دور كرد، و مذبح خداوند
 و تمامي يهودا و بنيامين و غريبان را كه از افرايم و منَسي و شمعون درميان ايشان ساكن بودند، جمع كرد زيرا گروه عظيمي از اسرائيل چون ديدند كه 9

  . يهوه خداي ايشان با او مي بود به او پيوستند
  .ال پانزدهم سلطنت آسا در اورشليم جمع شدند پس در ماه سوم از س10
  . و در آن هفتصد گاو و هفت هزار گوسفند از غنيمتي كه آورده بودند، براي خداوند ذبح نمودند11
  . و به تمامي دل و تمامي جان خود عهد بستند كه يهوه خداي پدران خود را طلب نمايند12
  .  كشته شود نمايد، خواه كوچك و خواه بزرگ، خواه مرد و خواه زن، و هر كسي كه يهوه خداي اسرائيل را طلب ن13
  . و به صداي بلند و آواز شادماني و كَرِنّاها و بوقها براي خداوند قسم خوردند14
بيدند وي را يافتند و  و تمامي يهودا به سبب اين قسم شادمان شدند زيرا كه به تمامي دل خود قسم خورده بودند، و چونكه او را به رضامندي تمام طل15

 .خداوند ايشان را از هر طرف امنيت داد
و آسا تمثال او را قطع نمود و آن را خرد .  و نيز آسا پادشاه مادر خود معكه را از ملكه بودن معزول كرد زيرا كه او تمثالي به جهت اَشيره ساخته بود16

  .كرده، در وادي قدرون سوزانيد
  .ليكن دل آسا در تمامي ايامش كامل مي بود. ن اسرائيل برداشته نشد اما مكانهاي بلند از ميا17
   و چيزهايي را كه پدرش وقف كرده، و آنچه را كه خودش وقف نموده بود از نقره و طال و ظروف به خانة خداوند درآورد، 18
 . و تا سال سي و پنجم سلطنت آسا جنگ نبود19
  

16 
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1عه را بنا كرد تا نگذارد كه كسي نزد آسا پادشاه يهودا رفت و آمد نمايد اما در سال سي و ششم سلطنت آسا، بشا پادشاه اسرائيل بر يهودا برآمد، و رام.  
  : آنگاه آسا نقره و طال را از خزانه هاي خانة خداوند و خانة پادشاه گرفته، آن را نزد بنْهدد پادشاه ارام كه در دمشق ساكن بود فرستاده، گفت2
پس عهدي را كه با بعشا پادشاه اسرائيل داري، بشكن تا . اينك نقره و طال نزد تو فرستادم. من و تو و درميان پدر من و پدر تو عهد بوده است درميان 3

  .او از نزد من برود
ان و آبل مايم و جميع شهرهاي خزانة  و بنْهدد آسا پادشاه را اجابت نموده، سرداران افواج خود را بر شهرهاي اسرائيل فرستاد و ايشان عيون و د4

  .نفتالي را تسخير نمودند
  . و چون بعشا اين را شنيد، بنا نمودن رامه را ترك كرده، از كاري كه مي كرد باز ايستاد5
 .و جبع و مصْفَه را با آنها بنا نمود ايشان سنگهاي رامه و چوبهاي آن را كه بعشا بنا مي كرد برداشتند و ا  تمامي يهودا را جمع نموده،  و آسا پادشاه،6
چونكه تو بر پادشاه ارام توكل نمودي و بر يهوه خداي خود توكل ننمودي، از اين «:  و در آن زمان حناني رايي نزد آسا پادشاه يهودا آمدة، وي را گفت7

  .جهت لشكر پادشاه ارام از دست تو رهايي يافت
سيار بزرگ نبودند؟ و ارابه ها و سواران از حد زياده نداشتند؟ اما چونكه بر خداوند توكل نمودي آنها را به دست تو تسليم  آيا حبشيان و لُوبيان لشكر ب8

  .نمود
ار تو در اينكار احمقانه رفت.  زيرا كه چشمان خداوند در تمام جهان تردد مي كند تا قوت خويش را بر آناني كه دل ايشان با او كامل است نمايان سازد9

  .نمودي، لهذا از اين بعد در جنگها گرفتار خواهي شد
 . اما آسا بر آن رايي غضب نموده، او را در زندان انداخت زيرا كه از اين امرخشم او بر وي افروخته شد و درهمان وقت آسا بر بعضي از قوم ظلم نمود10
  .مكتوب است و اينك وقايع اول و آخر آسا در تواريخ پادشاهان يهودا و اسرائيل 11
 و در سال سي و نهم سلطنت آسا مرضي در پايهاي او عارض شد و مرض او بسيار سخت گرديد؛ و نيز در بيماري خود از خداوند مدد نخواست بلكه 12

  . از طبيبان
  .  پس آسا با پدران خود خوابيد و در سال چهل و يكم از سلطنت خود وفات يافت13
 خود در شهر داود كنده بود دفن كردند؛ و او را در دخمه اي كه از عطريات و انواع حنوط كه به صنعت عطاران ساخته  و او را در مقبره اي كه براي14

 . شده بود گذاشتند، و براي وي آتشي بي نهايت عظيم برافروختند

  
17 

  .و پسرش يهوشافاط در جاي او پادشاه شد و خود را به ضد اسرائيل تقويت داد
  . امي شهرهاي حصاردار يهودا گذاشت و قراوالن در زمين يهودا و در شهرهاي افرايم كه پدرش آسا گرفته بود، قرار داد سپاهيان در تم2
  .  و خداوند با يهوشافاط مي بود زيرا كه در طريقهاي اول پدر خود داود سلوك مي كرد و از بعليم طلب نمي نمود3
  . وي سلوك مي نمود و نه موافق اعمال اسرائيل بلكه خداي پدرخويش را طلبيده، در اوامر 4
  .و تمامي يهودا هدايا براي يهوشافاط آوردند و دولت و حشمت عظيمي پيدا كرد.  پس خداوند سلطنت را در دستش استوار ساخت5
 .  و دلش به طريقهاي خداوند رفيع شد، و نيز مكانهاي بلند و اَشَيره ها را از يهودا دور كرد6

  .ل سوم از سلطنت خود، سروران خويش را يعني بنْحايل و عوبديا و زكريا و نَتَنْئيل و ميكايا را فرستاد تا در شهرهاي يهودا تعليم دهند و در سا7
ب اَدنيا را كه الويان بودند، فرستاد و با  و با ايشان بعضي از الويان يعني شَمعيا و نَتَنْيا و زَبديا و عسائيل و شَميراموت و يهوناتان و اَدنيا و طوبيا و تو8

  .ايشان اَليشَمع و يهورامِ كَهنه را
 . پس ايشان در يهودا تعليم دادند و سفر تورات خداوند را با خود داشتند، و در همة شهرهاي يهودا گردش كرده، قوم را تعليم مي دادند9
  . هودا بودند، مستولي گرديد تا با يهوشافاط جنگ نكردند و ترس خداوند بر همة ممالك كشورها كه در اطراف ي10
 و بعضي از فلسطينيان، هدايا و نقرة جزيه را براي يهوشافاط آوردند، و عربها نيز از مواشي هفت هزار و هفتصد قوچ و هفت هزار و هفتصد بز نر براي 11

  .او آوردند
  .ه ها و شهرهاي خزانه در يهودا بنا نمود پس يهوشافاط ترقي نموده، بسيار بزرگ شد و قلع12
  . و در شهرهاي يهودا كارهاي بسيار كرد و مردان جنگ آزموده و شجاعان قوي در اورشليم داشت13
  .  بودنديعني از يهودا سرداران هزاره كه رئيس ايشان اَدنَه بود و با او سيصد هزار شجاع قوي:  و شمارة ايشان برحسب خاندان آباي ايشان اين است14
  . و بعد از او يهوحانان رئيس بود و با او دويست و هشتاد هزار نفر بودند15
  . و بعد از او، عمسيا ابن زِكْرِي بود كه خويشتن را براي خداوند نذر كرده بود و با او دويست هزار شجاع قوي بودند16
  .ر نفر مسلح به كمان و سپر بودند و از بنيامين، اَلياداع كه شجاع قوي بود و با او دويست هزا17
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  .  و بعد از او يهوزاباد بود و با او صد و هشتاد هزار مرد مهياي جنگ بودند18
 .  اينان خدام پادشاه بودند، سواي آناني كه پادشاه در تمامي يهودا در شهرهاي حصاردار قرار داده بود19

  
18 

  .خاب مصاهرت نمودو يهوشافاط دولت و حشمت عظيمي داشت، و با اَ 1
 و بعد از چند سال نزد اَخاب به سامره رفت و اَخاب براي او و قومي كه همراهش بودند گوسفندان و گاوان بسيار ذبح نمود و او را تحريض نمود كه 2

  .همراه خودش به راموت جِلْعاد برآيد
من چون تو و قوم من چون «او جواب داد كه » من به راموت جِلْعاد خواهي آمد؟آيا همراه :  پس اَخاب پادشاه اسرائيل به يهوشافاط پادشاه يهودا گفت3

 .قوم تو هستيم و همراه تو به جنگ خواهيم رفت
  .تمنا آنكه امروز از كالم خداوند مسألت نمايي:  و يهوشافاط به پادشاه اسرائيل گفت4
برآي : آيا به راموت جِلْعاد براي جنگ برويم يا من از آن بازايستم؟ ايشان جواب دادند: فت و پادشاه اسرائيل چهار صد نفر از انبيا جمع كرده، به ايشان گ5

  .و خدا آن را به دست پادشاه تسليم خواهد نمود
  آيا در اينجا غير از اينها، نبي اي از جانب يهوه نيست تا از او سؤال نماييم؟:  اما يهوشافاط گفت6
يك مرد ديگر هست كه به واسطة او از خداوند مسألت توان كرد؛ ليكن من از او نفرت دارم زيرا كه دربارة من به : افاط گفت و پادشاه اسرائيل به يهوش7

 .پادشاه چنين نگويد«: و يهوشافاط گفت. نيكويي هرگز نبوت نمي كند، بلكه هميشه اوقات به بدي؛ و او ميكايا ابن يِمال مي باشد
  .ميكا ابن يِمال را به زودي حاضر كن:  از خواجه سرايان خود را خوانده، گفت پس پادشاه اسرائيل يكي8
 و پادشاه اسرائيل و يهوشافاط پادشاه يهودا هر يكي لباس خود را پوشيده، بر كرسي خويش در جاي وسيع نزد دهنة دروازة سامره نشسته بودند و 9

  .جميع انبيا به حضور ايشان نبوت مي كردند
  .اَراميان را با اينها خواهي زد تا تلف شوند: مي گويد يهوه چنين: يا ابن كَنَعنَه شاخهاي آهنين براي خود ساخته، گفت و صدق10
 .به راموت جِلْعاد برآي و فيروز شو زيرا كه خداوند آن را به دست پادشاه تسليم خواهد نمود:  و جميع انبيا نبوت كرده، مي گفتند11
اينك انبيا به يك زبان دربارة پادشاه نيكو مي گويند؛ پس كالم تو مثل كالم يكي از : ي طلبيدن ميكايا رفته بود او را خطاب كرده، گفت و قاصدي كه برا12

  .    ايشان باشد و سخن نيكو بگو
 .به حيات يهوه قَسم كه هرآنچه خداي من مرا گويد همان را خواهم گفت:  ميكايا جواب داد13
برآييد و فيروز «: او گفت» .اي ميكايا، آيا به راموت جِلْعاد براي جنگ برويم يا من از آن باز ايستم«: پادشاه وي را گفت. د پادشاه رسيد پس چون نز14

  .شويد، و به دست شما تسليم خواهند شد
   من نگويي؟من چند مرتبه تو را قسم بدهم كه به اسم يهوه غير از آنچه راست است به«:  پادشاه وي را گفت15
پس هر كس به سالمتي به خانة . تمامي اسرائيل را مثل گوسفنداني كه شبان ندارند بر كوهها پراكنده ديدم؛ و خداوند گفت اينها صاحب ندارند:  او گفت16

  .خود برگردد
 .ه به بديآيا تو را نگفتم كه دربارة من به نيكويي نبوت نمي كند بلك:  و پادشاه اسرائيل به يهوشافاط گفت17
  .من يهوه را بر كرسي خود نشسته ديدم، و تمامي لشكر آسمان را كه به طرف راست و چپ وي ايستاده بودند: پس كالم يهوه را بشنويد:  او گفت18
 اينطور سخن راند و ديگري به آنطور كيست كه اَخاب پادشاه اسرائيل را اغوا نمايد تا برود و در راموت جِلْعاد بيفتد؟ يكي جواب داده به:  و خداوند گفت19

  .تكلم نمود
  به چه چيز؟:  من او را اغوا مي كنم و خداوند وي را گفت : و آن روح پليد بيرون آمده، به حضور خداوند بايستاد و گفت20
واهي كرد و خواهي توانست، پس برو و وي را اغوا خ: او فرمود.  او جواب داد كه من بيرون مي روم و در دهان جميع انبيايش روح كاذب خواهم بود21

  .چنين بكن
 .  پس اآلن هان، يهوه روحي كاذب در دهان اين انبياي تو گذاشته است و خداوند دربارة تو سخن بد گفته است22

  تو رفت تا با تو سخن گويد؟ به كدام راه روح خداوند از نزد من به سوي  : آنگاه  صدقيا ابن كَنَعنه نزديك آمده، به رخسار ميكايا زد و گفت23
  .اينك در روزي كه به حجرة اندروني داخل شده، خود را پنهان كني آن را خواهي ديد:  ميكايا جواب داد24
  . ميكايا را بگيريد و او را نزد آمون، حاكم شهر و يوآش، پسر پادشاه ببريد:  و پادشاه اسرائيل گفت25
  .ن شخص را در زندان بيندازيد و او را به نان و آب تنگي بپرورانيد تا من به سالمتي برگردماي:  و بگوييد پادشاه چنيين مي فرمايد26
 . اگر في الواقع به سالمتي مراجعت كني، يهوه با من تكلم ننموده است؛ و گفت اي قوم همگي شما بشنويد:  ميكايا گفت27

  .لْعاد برآمدند پس پادشاه اسرائيل و يهوشافاط پادشاه يهودا به راموت ج28ِ
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پس پادشاه اسرائيل خويشتن را متنكر » .اما تو لباس خود را بپوش.  من خود را متنَكّر ساخته، به جنگ مي روم : و پادشاه اسرائيل به يهوشافاط گفت29
  .ساخت و ايشان به جنگ رفتند

  . و نه با بزرگ بلكه با پادشاه اسرائيل فقط جنگ نماييدنه با كوچك«:  و پادشاه ارام سرداران ارابه هاي خويش را امر فرموده، گفت30
 و چون سرداران ارابه ها يهوشافاط را ديدند، گمان بردند كه اين پادشاه اسرائيل است؛ پس مايل شدند تا با او جنگ نمايند و يهوشافاط فرياد برآورد و 31

  .خداوند او را اعانت نمود و خدا ايشان را از او برگردانيد
  . و چون سرداران ارابه ها را ديدند كه پادشاه اسرائيل نيست، از تعاقب او برگشتند32
 دست خود را بگردان و مرا از لشكر  : اما كسي كمان خود را به غرض كشيده، پادشاه اسرائيل را ميان وصله هاي زره زد، و او به ارابه ران خود گفت33

  .بيرون ببر زيرا كه مجروح شدم
 .داشتند؛ و در وقت غروب آفتاب مرد روز جنگ سخت شد و پادشاه اسرائيل را در ارابه اش به مقابل اراميان تا وقت عصر برپا و در آن 34
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  .و يهوشافاط پادشاه يهودا به خانة خود به اورشليم به سالمتي برگشت 1
آيا شريران را مي بايست اعانت نمايي و دشمنان خداوند را دوست  : شاه گفت و بيهو ابن حناني رايي براي مالقات وي بيرون آمده، به يهوشافاط پاد2

  .داري؟ پس از اين جهت غضب خداوند برتو آمده است
 . ليكن درتو اعمال نيكو يافت شده است، چونكه اَشَيره ها را از زمين دور كرده، و دل خود را طلب خدا تصميم نموده اي3
ساكن شد، بار ديگر به ميان قوم از بئرشبع تا كوهستان افرايم بيرون رفته، ايشان را به سوي يهوه خداي پدران ايشان  و چون يهوشافاط در اورشليم 4

  .برگردانيد
  . و داوران در واليت يعني در تمام شهرهاي حصار دار يهودا شهر به شهر قرار داد5
يد زيراكه براي انسان داوري نمي نماييد بلكه براي خداوند، او را در حكم نمودن با شما تا حذر باشيد كه به چه طور رفتار مي نماي:  و به داوران گفت6

  .خواهد بود
 . و حال خوف خداوند بر شما باشد و اين را با احتياط به عمل آوريد زيرا كه با يهوه خداي ما بي انصافي و طرفداري و رشوه خواري نيست7
پس به .  از الويان و كاهنان را و بعضي از رؤساي آباي اسرائيل را به جهت داوري خداوند و مرافعه ها قرار داد و در اورشليم نيز يهوشافاط بعضي8

  . اورشليم برگشتند
  .شما بدينطور با امانت و دل كامل در ترس خداوند رفتار نماييد:  و ايشان را امر فرموده، گفت9
 ميان خون و خون و ميان شرايع و اوامر و فرايض و احكام پيش شما آيد، ايشان  اي خود مي باشند، و در دعوي اي كه از برادران شما كه ساكن شهره10

  .اگر به اين طور رفتار نماييد، مجرم نخواهيد شد. را انذار نماييد تا نزد خداوند مجرم نشوند، مبادا غضب بر شما و بر برادران شما بيايد
 براي همة امور پادشاه بر سر شما هستند؛ و  مة امور خداوند و زَبد يا ابن اسمعيل كه رئيس خاندان يهودا مي باشد، و اينك اَمريا، رئيس كهنه، براي ه11

 . پس به دليري عمل نماييد و خداوند با نيكان باشد. الويان همراه شما در خدمت مشغولند
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  .عمونيان، براي مقاتله با يهوشافاط آمدندو بعد از اين، بني موآب و بني عمون و با ايشان بعضي از  1
 و اينك ايشان در حصُّون تامار كه همان عين  گروه عظيمي از آن طرف دريا از ارام به ضد تو مي آيند؛:  و بعضي آمده، يهوشافاط را خبر دادند و گفتند2

  .جدي باشد، هستند
  . در تمامي يهودا به روزه اعالن كرد پس يهوشافاط بترسيد و در طلب خداوند جزم نمود و3
 . و يهودا جمع شدند تا از خداوند مسألت نمايند و از تمامي شهرهاي يهودا آمدند تا خداوند را طلب نمايند4
  .  و يهوشافاط درميان جماعت يهودا و اورشليم، در خانة خداوند، پيش روي صحن جديد بايستاد5
ما، آيا تو در آسمان خدا نيستي و آيا تو بر جميع ممالك امت ها سلطنت نمي نمايي؟ و در دست تو قوت و جبروت است و  اي يهوة، خداي پدران  : و گفت6

  . كسي نيست كه با تو مقاومت تواند نمود
  م تا ابداالباد داده اي؟ آيا تو خداي ما نيستي كه سكنة اين زمين را از حضور قوم خود اسرائيل اخراج نموده، آن را به ذريت دوست خويش ابراهي7
  :  و ايشان در آن ساكن شده، مقْدسي براي اسم تو در آن بنا نموده، گفتند8
) زيراكه اسم تو در اين خانه مقيم است( حيني كه بال يا شمشير يا قصاص يا وبا يا قحطي بر ما عارض شود و ما پيش روي اين خانه و پيش روي تو 9

  . زد تو استغاثه نماييم، آنگاه اجابت فرموده، نجات بدهبايستيم، و در وقت تنگي خود ن
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 و اآلن اينك بني عمون و موآب و اهل كوه سعير، كه اسرائيل را وقتي كه از مصر بيرون آمدند اجازت ندادي كه به آنها داخل شوند، بلكه از ايشان 10
  اجتناب نمودند و ايشان را هالك نساختند،

  .ن را به ما مي رسانند، به اينكه مي آيند تا ما را از ملك تو كه آن را به تصرف ما داده اي، اخراج نمايند اينكه ايشان مكافات آ11
اما .  اي خداي ما آيا تو بر ايشان حكم نخواهي كرد؟ زيرا كه ما را به مقابل اين گروه عظيمي كه برما مي آيند، هيچ قوتي نيست و ما نمي دانيم چه بكنيم12

 ». سوي تو استچشمان ما به
  . و تمامي يهودا با اطفال و زنان و پسران خود به حضور خداوند ايستاده بودند13
  . آنگاه روح خداوند بر يحزْئيل بن زكريا ابن بنايا ابن يعيئيل بن متَّنْياي الوي كه از بني آساف بود، در ميان جماعت نازل شد14
از اين گروه عظيم ترسان و هراسان : خداوند به شما چنين مي گويد! و اي يهوشافاط پادشاه گوش گيريد! رشليماي تمامي يهودا و ساكنان او:  و او گفت15

  .مباشيد زيراكه جنگ از آن شما نيست بلكه از آن خداست
  .بيابان يروئيل خواهيد يافتاينك ايشان به فراز صيص برخواهند آمد و ايشان را در انتهاي وادي در برابر .  فردا به نزد ايشان فرود آييد16
اي يهودا و اورشليم ترسان و هراسان . بايستيد و نجات خداوند را كه با شما خواهد بود مشاهده نماييد.  در اين وقت بر شما نخواهد بود كه جنگ نماييد17

 ».مباشيد و فردا به مقابل ايشان بيرون رويد و خداوند همراه شما خواهد بود
  .ط رو به زمين افتاد و تمامي يهودا و ساكنان اورشليم به حضور خداوند افتادند و خداوند را سجده نمودند پس يهوشافا18
 . و الويان از بني قَهاتبان و از بني قورحيان برخاسته، يهوه خداي اسرائيل را به آواز بسيار بلند تسبيح خواندند19
بر يهوه ! مرا بشنويد اي يهودا و سكنة اورشليم«:  رفتند و چون بيرون مي رفتند، يهوشافاط بايستاد و گفت و بامدادان برخاسته، به بيابان تَقُوع بيرون20

  .خداي خود ايمان آوريد و استوار خواهيد شد، و به انبياي او ايمان آوريد كه كامياب خواهيد شد
: حان رفته، براي خداوند بسرايند و زينت قدوسيت را تسبيح خوانند و گويند و بعد از مشورت كردن با قوم، بعضي را معين كرد تا پيش روي مسل21ّ

  .خداوند را حمد گوييد زيرا كه رحمت او تا ابداآلباد است
ين  و چون ايشان به سراييدن و حمد گفتن شروع نمودند، خداوند به ضد بني عمون و موآب و سكنة جبل سعير كه بر يهودا هجوم آورده بودند، كم22

  . گذاشت و ايشان منْكَسر شدند
 زيراكه بني عمون و موآب بر سكنة جبل سعير برخاسته، ايشان را نابود و هالك ساختند، و چون از ساكنان سعير فارغ شدند، يكديگر را به كار هالكت 23

 .امداد كردند
  . داختند، اينك الشه ها بر زمين افتاده، و احدي رهايي نيافته بود و چون يهودا به ديده بانگاه بيان رسيدند و به سوي آن گروه نظر ان24
 و يهوشافاط با قوم خود به جهت گرفتن غنيمت ايشان آمدند و درميان آنها اموال و رخوت و چيزهاي گرانبها بسيار يافتند، و براي خود آنقدر گرفتند 25

  . مشغول غارت مي بودندكه نتوانستند ببرند، و غنيمت اينقدر زياد بود كه سه روز
  .  و در روز چهارم در وادي بركَة جمع شدند زيرا كه در آنجا خداوند را متبارك خواندند، و از اين جهت آن مكان را تا امروز وادي بركَة مي نامند26
ت كردند زيرا خداوند ايشان را بر دشمنانشان  پس جميع مردان يهودا و اورشليم و يهوشافاط مقدم ايشان با شادماني برگشته، به اورشليم مراجع27

  .شادمان ساخته بود
  . و با بربطها و عودها و كَرِنّاها به اورشليم به خانة خداوند آمدند28
  . و ترس خدا برجميع ممالك كشورها مستولي شد چونكه شنيديد كه خداوند با دشمنان اسرائيل جنگ كرده است29
 . زيرا خدايش او را از هر طرف رفايت بخشيد و مملكت يهوشافاط آرام شد،30
 پس يهوشافاط بر يهودا سلطنت نمود و سي و پنج ساله بود كه پادشاه شد و بيست و پنج سال در اورشليم سلطنت كرد و اسم مادرش عزُوبه دختر 31

  . شلْحي بود
  .ر خداوند راست بود بجا مي آورد و موافق رفتار پدرش آسا سلوك نموده، از آن انحراف نورزيد و آنچه درنظ32
 .  ليكن مكان هاي بلند برداشته نشد و قوم هنوز دلهاي خود را به سوي خداي پدران خويش مصمم نساخته بودند33

 .  و بقية وقايع يهوشافاط از اول تا آخر در اخبار ييو ابن حناني كه در تواريخ پادشاهان اسرائيل مندرج مي باشد، مكتوب است34

  . و بعد از اين، يهوشافاط پادشاه يهودا با اَخَزْيا پادشاه اسرائيل كه شريرانه رفتار مي نمود طرح آميزش انداخت35
  . و در ساختن كشتيها براي رفتن به ترشيش با وي مشاركت نمود و كشتيها را در عصْيون جابر ساختند36
. چونكه تو با اَخَزْريا متحد شدي، خداوند كارهاي تو را تباه ساخته است: وداواهوي مريشاتي كه به ضد يهوشافاط نبوت كرده، گفت آنگاه اَلعازار بن د37

 .پس آن كشتيها شكسته شدند و نتوانستند به ترشيش بروند
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1 وشافاط با پدران خود خوابيد و در شهر داود با پدرانش دفن شد، و پسرش يهورام به جايش پادشاه شدو يه.  
  . و پسران يهوشافاط عزريا و يحيئيل و زكريا و عزَريا هو و ميكائيل و شَفَطْيا برادران او بودند اين همة پسران يهوشافاط پادشاه اسرائيل بودند2
 داد؛ و اما سلطنت را به يهورام عطا فرمود زيرا كه نخست  و پدر ايشان عطاياي بسيار از نقره و طال و يفايس با شهرهاي حصاردار در يهودا به ايشان3

 .زاده بود
   و چون يهورام بر سلطنت پدرش مستقر شد، خويشتن را تقويت نموده، همة برادران خود و بعضي از سروران اسرائيل را نيز به شمشير كشت، 4
  .طنت كرد يهورام سي و دو ساله بودكه پادشاه شد و هشت سال در اورشليم سل5
 و موافق رفتار پادشاهان اسرائيل به طوري كه خاندان اَخاب رفتار مي كردند، سلوك نمود زيرا كه دختر اَخاب زن او بود و آنچه درنظر خداوند ناپسند 6

  .بود، به عمل آورد
رانش هميشة اوقات ببخشد، نخواست كه خاندان داود  ليكن خداوند به سبب عهدي كه با داود بسته بود و چونكه وعده داده بود كه چراغي به وي و به پس7

  .را هالك سازد
  . و در ايام او ادوم از زير دست يهودا عاصي شده، پادشاهي براي خود نصب نمودند8
ن ارابه هاي ايشان شكست  اَدوميان را كه او را احاطه كرده بودند، با سردارا  و يهورام با سرداران خود و تمامي ارابه هايش رفت و شبانگاه برخاسته،9

  . داد
 . و در همان وقت لبنه نيز از زير دست او عاصي شد، زيراكه او يهوه خداي پدران خود را ترك كرد  اما اَدوم تا امروز از زير دست يهودا عاصي شده اند10
  . يهودا را گمراه ساخت يص نموده، و او نيز مكانهاي بلند در كوههاي يهودا ساخت و ساكنان اورشليم را به زنا كردن تحر11
 چونكه به راههاي پدرت يهوشافاط و به طريقهاي آسا پادشاه  : چنين مي فرمايد يهوه، خداي پدرت داود،« و مكتوبي از ايلياي نبي بدو رسيده، گفت كه 12

   يهودا سلوك ننمودي،
ا اغوا نمودي كه موافق زناكاري خاندان اخاب مرتكب زنا بشوند و برادران خويش را  يهودا و ساكنان اورشليم ر  بلكه به طريق پادشاهان رفتار نموده،13

  نيز از خاندان پدرت كه از تو نيكوتر بودند به قتل رسانيدي،
  . همانا خداوند قومت و پسرانت و زنانت و تمامي اموالت را به بالي عظيم مبتال خواهد ساخت14
  حشايت چنان بيماري اي عارض خواهد شد كه احشايت از آن مرض روز به روز بيرون خواهد آمد در ا  و تو به مرض سخت گرفتار شده،15
  . پس خداوند دل فلسطينيان و عرباني را كه مجاور حبشيان بودند، به ضد يهورام برانگيرانيد16
و براي او پسري . افت شد و پسران و زنان او نيز به اسيري بردند و بر يهودا هجوم آورده، در آن ثَلْمه انداختند و تمامي اموال كه در خانة پادشاه ي17

 .سواي پسر كهترش  يهواَخاز باقي نماند
  . و بعد از اينهمه خداوند احشايش را به مرض عالج ناپذير مبتال ساخت18
رد، و قومش براي وي عطريات نسوزانيدند،  احشايش از شدت مرض بيرون آمد و با دردهاي سخت م  و به مرور ايام بعد از انقضاي مدت دو سال،19

  .چنانكه براي پدرش مي سوازنيدند
 واو سي ودوساله بود كه پادشاه شد و هشت سال در اورشليم سلطنت نمود، و بدون آنكه بر او رقّتي شود، رحلت كرد، و او را درشهر داود، اما نه در 20

 . پادشاهان دفن كردند مقبرة
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پسر كهترش اَخَزْيا را درجايش به پادشاهي نصب كردند، زيرا گروهي كه با عربان بر اردو هجوم آورده بودند، همة پسران بزرگش و ساكنان اورشليم  1
  .پس اخَزَيا ابن يهورام پادشاه يهودا سلطنت كرد. را كشته بودند

  . سلطنت كرد و اسم مادرش عتَلْيا دختر عمري بود و اَخَزيا ابن يهورام چهل و دو ساله بود كه پادشاه شد و يك سال در اورشليم2
  . و او نيز به طريق هاي خاندان اَخاب سلوك نمود زيرا كه مادرش ناصح او بود تا اعمال زشت بكند3
  . و مثل خاندان اَخاب آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، بجا آورد زيراكه ايشان بعد از وفات پدرش، براي هالكتش ناصح او بودند4
 پس برحسب مشورت ايشان رفتار نموده، با يهورام بن اَخاب پادشاه اسرائيل نيز براي جنگ با حزائيل پادشاه اَرام به راموت جِلْعاد رفت و اراميان يورام 5

  .را مجروح نمودند
شفا يابد و عرريا ابن يهورام پادشاه يهودا براي  پس به يزعيل مراجعت كرد تا از جراحاتي كه در محاربه با حزائيل پادشاه ارام در رامه يافته بود، 6

 .عيادت يهورام بن اَخاب به يزرعيل فرود آمد زيرا كه بيمار بود
ك ساختن  با يهورام به مقابلة ييهو ابن نِمشي كه خداوند او را براي هال  از جانب خدا بود زيرا چون به آنجا رسيد،  و هالك اَخَريا در اينكه نزد يورام رفت،7

  . خاندان اَخاب مسح كرده بود، بيرون رفت
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  .بعضي از سروران يهودا و پسران برادران اَخَزيا را كه مالزمان اَخَريا بودند يافته، ايشان را كشت  و چون ييهو قصاص بر خاندان اخاب مي رسانيد، 8
پسر  « :دفن كردند زيرا گفتند تگير نموده، نزد ييهو آوردند و او را به قتل رسانيده،  و اَخَريا را طلبيد و او را در حالتي كه در سامره پنهان شده بود، دس9

 . كسي كه قادر بر سلطنت باشد، نماند پس، از خاندان اَخَزْيا،» .يهوشافاط است كه خداوند را به تمامي دل خود طلبيد
  . ت و تمامي اوالد پادشاهان از خاندان يهودا را هالك كرد پس چون عتَلْيا مادر اَخَريا ديد كه پسرش كشته شده است، برخاس10
 او را با دايه اش در اطاق خوابگاه   يوآش پسر اَخَزْيا را گرفت و او را از ميان پسران پادشاه كه مقتول شدند دزديده،  ليكن يهوشَبعه، دختر پادشاه،11

  . اداع كاهن كه خواهر اَخَزيا بود، او را از عتَلْيا پنهان كرد كه او را نكشت زن يهوي گذاشت و يهوشَبعه، دختر يهورام پادشاه،
 .و عتَلْيا بر زمين سلطنت مي كرد.  و او نزد ايشان در خانة خدا مدت شش سال پنهان ماند12
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يهورام و اسماعيل بن يهوحانان و عزَريا ابن عوبيد و معسيا  بعضي از سرداران صده يعني عزَريا ابن   يهوياداع خويشتن را تقويت داده، و در سال هفتم، 1
  .ابن عدايا و اليشافاط بن زِكْزس را با خود همداستان ساخت

  . و ايشان در يهودا گردش كردند و الويان را از جميع شهرهاي يهودا و رؤساي آباي اسرائيل را جمع كرده، به اورشليم آمدند2
 پسران داود گفته   چنانكه خداوند دربارة همانا پسر پادشاه سلطنت خواهد كرد،: و او به ايشان گفت. ه در خانة خدا عهد بستند و تمامي جماعت با پادشا3

  .است
  . يك ثلث از شما كه از كاهنان الويان در سبت داخل مي شويد دربانهاي آستانه ها باشيد : و كاري كه بايد بكنيد اين است4
  . خداوند حاضر باشند نة پادشاه و ثلثي به دروازة اساس و تمامي قوم در صحنهاي خانة و ثُلث ديگر به خا5
 داخل خانة خداوند نشود، اما ايشان داخل بشوند زيرا كه مقدسند و تمامي قوم خانة   و كسي غير از كاهنان و الوياني كه به خدمت مشغول مي باشند،6

  .خداوند را حراست نمايند
سالح خود را به دست گرفته، پادشاه را از هر طرف احاطه نمايند و هر كه به خانه درآيد كشته شود؛ و چون پادشاه داخل شود يا  و الويان هر كس 7

 .بيرون رود، شما نزد او بمانيد
  ي كه در روز سبت بيرون مي رفتند، و هر كدام كسان خود را خواه از آنان  پس الويان و تمامي يهودا موافق هرچه يهوياداع كاهن امر فرمود عمل نمودند،8

  .برداشتند زيراكه يهوياداع كاهن فرقه ها را مرخص نفرمود
  . و يهوياداع كاهن نيزه ها و مجنها و سپرها را كه از آن داود پادشاه و در خانة خدا بود، به يوزباشيها داد9
 به اطراف  فته بودند، از طرف راست خانه تا طرف چپ خانه به پهلوي مذبح و خانه، و تمامي قوم را كه هر يك از ايشان سالح خود را به دست گر10

 .پادشاه قرار داد
 او را به پادشاهي نصب كردند، و يهوياداع و پسرانش، او را مسح   و پسر پادشاه را بيرون آورده، تاج را بر سرش گذاشتند و شهادت نامه را به او داده،11

 ».ادشاه زنده بماندپ « :   گفتند نموده،
  . اما چون عتَلْيا آواز قوم را كه مي دويدند و پادشاه را مدح مي كردند شنيد، نزد قوم به خانة خداوند داخل شد12
 كنند و  و ديد كه اينكه پادشاه به پهلوي ستون خود نزد مدخل ايستاده است و سروران و كَرِنّانوازان نزد پادشاه مي باشند و تمامي زمين شادي مي13

  » ! خيانت خيانت،«:  صدا زد آنگاه عتَلْيا لباس خود را دريده،. كَرِنّاها را مي نوازند و مغَنّيان با آالت موسيقي و پيشوايان تسبيح
 به  هر كه از عقب او برود، و  او را از ميان صفها بيرون كنيد،«:  به ايشان گفت  و يهوياداع كاهن، يوزباشيها را كه سردراران فوج بودند امر فرموده،14

  .زيرا كاهن فرموده بود كه او را در خانة خداوند مكشيد» .شمشير كشته شود
 . او را در آنجا كشتند  نزد خانة پادشاه رسيد،  دروازة اسبان،  پس او را راه دادند و چون به دهنة15
  .اوند باشند عهد بست تا قوم خد  و يهوياداع درميان خود و تمامي قوم پادشاه،16
  .  آن را منهدم ساختند و مذبح هايش و تماثيلش را شكستند و كاهن بعل متان را روبه روي مذبحها كشتند  بعل رفته،  و تمامي قوم به خانة17
چنانكه داود ايشان را بر خانة    خداوند را به دست كاهنان و الويان سپرد،  و يهوياداع با شادماني و نغمه سرايي برحسب امر داود، وظيفه هاي خانة18

  .خداوند تقسيم كرده بود تاموافق آنچه در توارت موسي مكتوب است، قرباني سوختني خداوند را بگذرانند
  . داخل نشود  خداوند قرار داد تا كسي كه به هر جهتي نجس باشد،   و دربانان را به دروازه هاي خانة19
 پادشاه   خداوند به زير آورد و او را از دروازه اعلي به خانة و تمامي قوم زمين را برداشت و پادشاه را از خانة و يوزباشيها و نُجبا و حاكمان قوم 20

  . درآورده، او را بر كرسي سلطنت نشانيد
 . و تمامي قوم زمين شادي كردند و شهر آرامي يافت و عتَلْيا را به شمشير كشتند21
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  . بئرشَبعي بود ه شد و چهل ساله در اورشليم سلطنت نمود و اسم مادرش ظَبِيةو يوآش هفت ساله بود كه پادشا 1
  . آنچه را كه درنظر خداوند راست بود عمل مي آورد  و يوآش در تمامي روزهاي يهوياداع كاهن،2
 .  و يهوياداع دو زن برايش گرفت و او پسران و دختران توليد نمود3

  . كرد كه خانة خداوند را تعمير نمايد يوآش اراده   و بعد از آن،4
 سال به سال جمع   خداي خود، به شهرهاي يهودا بيرون رويد و از تمامي اسرائيل نقره براي تعمير خانة«:  و كاهنان و الويان را جمع كرده، به ايشان گفت5

  .اما الويان تعجيل ننمودند» . و در اين كار تعجيل نماييد كنيد،
6هچرا از الويان باز خواست نكردي كه جزيها اي را كه موسي بندة خداوند و جماعت اسرائيل به «: را خوانده، وي را گفت وياداع رئيس كهنه پس پادشاه، ي

  جهت خيمة شهادت قرار داده اند، از يهودا و اورشليم بياورند؟
 . نة خداوند را صرف بعليم كرده بودند زيرا كه پسران عتَلْياي خبيثه، خانة خدا را خراب كرده، و تمامي موقوفات خا7

  . و پادشاه امر فرمود كه صندوقي بسازند و آن را بيرون دروازة خانة خداوند بگذارند8
  . و در يهودا و اورشليم ندا در دادند كه جزيه اي را كه موسي بندة خدا در بيابان بر اسرائيل قرار داده بود، براي خداوند بياورند9
  .ان و تمامي قوم آن را به شادماني آورده، در صندوق انداختند تا پر شد و جميع سرور10
آنگاه كاتبِ پادشاه و وكيلِ رئيس كَهنه آمده، .  نزد وكالي پادشاه آورده مي شد و ايشان مي ديدند كه نقره بسيار هست  و چون صندوق به دست الويان،11

  .و روز به روز چنين كرده، نقرة بسيار جمع كردند. ايش مي گذاشتندصندوق را خالي مي كردند و آن را برداشته، باز به ج
 و پادشاه و يهوياداع آن را به آناني كه در كار خدمت خانة خداوند مشغول بودند دادند، و ايشان بنّايان و نجاران به جهت تعمير خانة خداوند و آهنگران 12

  .  خداوند اجير نمودند و مسگران براي مرِمت خانة
  .  خدا را به حالت اولش برپا داشته، آن را محكم ساختند  پس عمله ها به كار پرداختند و كار از دست ايشان به انجام رسيد و خانة13
رباني ها و  و چون آن را تمام كرده بودند، بقية نقره را نزد پادشاه و يهوياداع آوردند و از آن براي خانة خداوند اسباب يعني آالت خدمت و آالت ق14

 . قاشقها و ظروف طال و نقره ساختند، و در تمامي روزهاي يهوياداع، قرباني هاي سوختني دائماً در خانة خداوند مي گذرانيدند

  . اما يهوياداع پير و سالخورده شد، بمرد و حين وفاتش صد و سي ساله بود15
 .ر اسرائيل هم براي خدا و هم براي خانة او نيكويي كرده بود و او را در شهر داود با پادشاهان دفن كردند، زيرا كه د16
  . و بعد از وفات يهوياداع، سروران يهودا آمدند و پادشاه را تعظيم نمودند و پادشاه در آن وقت به ايشان گوش گرفت17
ه سبب اين عصيان ايشان، خشم بر يهودا و اورشليم افروخته  اَشَيريم و بتها را عبادت نمودند و ب  و ايشان خانة يهوه خداي پدران خود را ترك كرده،18

  .   شد
 . و او انبياء نزد ايشان فرستاد تا ايشان را به سوي يهوه برگردانند و ايشان آنها را شهادت دادند، اما ايشان گوش نگرفتند19
شما چرا از اوامر يهوه تجاوز مي : خدا چنين مي فرمايد«:  به ايشان گفت ده، پس روح خدا زكريا ابن يهوياداع كاهن را ملبس ساخت و او باالي قوم ايستا20

  .چونكه خداوند را ترك نموده ايد، او شما را ترك نموده است. نماييد؟ پس كامياب نخواهيد شد
  . و ايشان بر او توطئه نموده، او را به حكم پادشاه در صحن خانة خداوند سنگسار كردند21
خداوند اين را :  بياد نياورد، بلكه پسرش را به قتل رسانيد و چون او مي مرد، گفت ادشاه احساني را كه پدرش يهوياداع، به وي نموده بود، پس يوآشِ پ22

 .ببيند و باز خواست نمايد
ا از ميان قوم هالك ساختند، و تمامي  جميع سروران قوم ر  و در وقت تحويل سال، لشكر اَراميان به ضد وي برآمده، به يهودا و اورشليم داخل شده،23

  . غنيمت ايشان را نزد پادشاه دمشق فرستادند
 زيرا كه لشكر اَرام با جمعيت كمي آمدند و خداوند لشكر بسيار عظيمي به دست ايشان تسليم نمود، چونكه يهوه خداي پدران خود را ترك كرده بودند؛ 24

 . پس بر يوآش قصاص نمودند

 بر او فتنه انگيخته، او را بر  ،  بندگانش به سبب خون پسران يهوياداعِ كاهن،)زيرا كه او را در مرضهاي سخت واگذاشتند(د او رفتند  و چون از نز25
  .  او را در شهر داود دفن كردند، اما او را در مقبرة پادشاهان دفن نكردند و چون مرد،. بسترش كشتند

  . پسر شمريت موآبيه زاباد، پسر شمعه عمونيه و يهوزاباد،: اينانند و آناني كه بر او فتنه انگيختند، 26
 و اما حكايت پسرانش و عظمت وحي كه بر او نازل شد و تعمير خانة خدا، اينك در مدرسِ تواريخ پادشاهان مكتوب است، و پسرش اَمصْيا در جايش 27

 . پادشاه شد

  
25 
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  .د كه پادشاه شد و بيست و نه سال در اورشليم پادشاهي كرد و اسم مادرش يهوعدان اورشليمي بود اَمصْيا بيست و پنج ساله بو1
  . و آنچه در نظر خداوند پسند بود، به عمل آورد، اما نه به دل كامل2
  . و چون سلطنت در دستش مستحكم شد، خادمان خود را كه پدرش پادشاه را كشته بودند، به قتل رسانيد3
پدران به جهت پسران كشته نشوند و پسران به «: پسران ايشان را نكشت به موجب نوشتة كتاب تورات موسي كه خداوند امر فرموده و گفته بود اما 4

 ».جهت پدران مقتول نگردند، بلكه هركس به جهت گناه خود كشته شود
ر تمامي يهودا و بنيامين مقرر فرمود و ايشان را از بيست ساله باالتر شمرده،  و اَمصْيا يهودا را جمع كرده، سرداران هزاره و سرداران صده از ايشان د5

  .سيصد هزار مرد برگزيدة نيزه و سپردار را كه به جنگ بيرون مي رفتند، يافت
  . و صد هزار مرد شجاع جنگ آزموده به صد وزنه نقره از اسرائيل اجير ساخت6
  . ه، لشكر اسرائيل با تو نروند زيرا خداوند با اسرائيل يعني با تمامي بني افرايم نيستاي پادشا:  اما مرد خدايي نزد وي آمده، گفت7
 و اگر مي خواهي بروي برو و به جهت جنگ قوي شو؛ ليكن خدا تو را پيش دشمنان مغلوب خواهد ساخت زيرا قدرت نصرت دادن و مغلوب ساختن با 8

 .خدا است
  .خداوند قادر است كه تو را بيشتر از اين بدهد: زنة نقره كه به لشكر اسرائيل داده ام، چه كنم؟ مرد خدا جواب دادبراي صد و«:  اَمصْيا به مرد خدا گفت9
 پس اَمصْيا لشكري را كه از افرايم نزد او آمده بودند، جدا كرد كه به جاي خود برگردند و از اين سبب خشم ايشان بر يهودا به شدت افروخته شد و 10

 .ك گرديده، به جاي خود رفتندبسيار غضبنا
  .  و اَمصْيا خويشتن را تقويت نموده، قوم خود را بيرون برد و به وادي الملح رسيده، ده هزار نفر از بني سعير را كشت11
  .جميعاً خرد شدند و بني يهودا ده هزار نفر ديگر را زنده اسير كرد، و ايشان را به قلة سالَع برده، از قلة سالَع به زير انداختند كه 12
 و اما مردان آن فوج كه اَمصْيا باز فرستاده بود تا همراهش به جنگ نروند، بر شهرهاي يهودا از سامره تا بيت حورون تاختند و سه هزار نفر را كشته، 13

 .غنيمت بسيار بردند
ده، آنها را خدايان خود ساخت و آنها را سجده نموده، بخور براي آنها  و بعد از مراجعت اَمصْيا از شكست دادن ادوميان، او خدايان بني سعير را آور14

  . سوزانيد
چرا خدايان آن قوم را كه قوم خود را از دست تو نتوانستند رهانيد، :  پس خشم خداوند بر اَمصْيا افروخته شد و نبي نزد وي فرستاد كه او را بگويد15

  طلبيدي؟
مي دانم : چرا تو را بكشند؟ پس نبي ساكت شده، گفت! آيا تو را مشير پادشاه ساخته اند؟ ساكت شو: را جواب داد و چون اين سخن را به وي گفت، او 16

 .كه خدا قصد نموده است كه تو را هالك كند، چونكه اين كار را كردي و نصيحت مرا نشنيدي
  .بيا تا با يكديگر مقابله نماييم: ادشاه اسرائيل فرستاده، گفت پس اَمصْيا، پادشاه يهودا، مشورت كرده، نزد يوآش بن يهوآحازبن ييهو پ17
دختر خود را به پسر من به زني : شترخار لبنان نزد سرو آزاد لبنان فرستاده، گفت«:  و يوآش پادشاه اسرائيل نزد اَمصْيا پادشاه يهودا فرستاده، گفت18

  .ا پايمال نموداما حيوان وحشي كه در لبنان بود گذر كرده، شتر خار ر. بده
چرا بال را براي خود برمي انگيزاني تا .  مي گويي، هان ادوم را شكست دادم و دلت تو را مغرور ساخته است كه افتخار نمايي؟ حال به خانة خود برگرد19

 خودت و يهودا همراهت بيفتيد؟ 

  . دست دشمنان تسليم نمايد، چونكه خدايان ادوم را طلبيدند اما اَمصْيا گوش نداد زيرا كه اين امر از جانب خدا بود تا ايشان را به 20 
  . با يكديگر مقابله نمودند  پس يوآش پادشاه اسرائيل برآمد و او و اَمصْيا پادشاه يهودا در بيت شمس كه در يهودا است،21
  . و يهودا از حضور اسرائيل منهزم شده، هركس به خيمة خود فرار كرد22
ئيل اَمصْيا ابن بوآش بن يهوآحاز پادشاه يهودا را در بيت شمس گرفت و او را به اورشليم آورده، چهار صد ذراع حصار اورشليم  و يوآش پادشاه اسرا23

  . را از دروازة افرايم تا دروازة زاويه منهدم ساخت
اي خانة پادشاه يافت شد و يرغماالن را گرفته، به سامره  و تمامي طال و نقره و تمامي ظروفي را كه در خانة خدا نزد بني عوبيد اَدوم و در خزانه ه24

  . مراجعت كرد
  . و اَمصْيا، ابن يوآش پادشاه يهودا، بعد از وفات يوآش بن يهوآحاز پادشاه اسرائيل، پانزده سال زندگاني نمود25
  ب نيست؟ و بقية وقايع اول و آخر اَمصْيا، آيا در تواريخ پادشاهان يهودا و اسرائيل مكتو26
پس به الكيش فرار كرد و از عقبش به الكيش فرستادند .  و از زماني كه اَمصْيا از پيروي خداوند انحراف ورزيد، بعضي در اورشليم فتنه بر وي انگيختند27

  .و او را در آنجا كشتند
 . و او را بر اسبان آوردند و با پدرانش در شهر يهودا دفن كردند28
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  .ودا عزّيا را كه شانزده ساله بود گرفته، در جاي پدرش اَمصْيا پادشاه ساختند و تمامي قوم يه1
  . و او بعد از آنكه پادشاه با پدرانش خوابيده بود، ايلُوت را بنا كرد و آن را براي يهودا استرداد نمود2
  . و اسم مادرش يكُلْياي اورشليمي بود و عزّيا شانزده ساله بود كه پادشاه شد پنجاه و در سال در اورشليم پادشاهي نمود3
  . و آنچه درنظر خداوند پسند بود، موافق هر چه پدرش اَمصعيا كرده بود، بجا آورد4
 . و در روزهاي زكريا كه در رؤياي خدا بصير بود، خدا را مي طلبيد و مادامي كه خداوند را مي طلبيد، خدا او را كامياب مي ساخت5
ا فلسطينيان جنگ مي كرد و حصار جتّ و حصار يبنَه و حصار اَشْدود را منهدم ساخت و شهرها در زمين اشدود و فلسطينيان بنا   و او بيرون رفته، ب6

  .نمود
  . و خدا او را بر فلسطينيان و عرباني كه در جوربعل ساكن بودند و برمعونيان نصرت داد7
  .و تا مدخل مصر شايع گرديد، زيرا كه بي نهايت قوي گشت و عمونيان به عزّيا هدايا دادند و اسم ا8
  . زاويه و نزد دروازة وادي و نزد گوشة حصار بنا كرده، آنها را مستحكم گردانيد  و عزّيا برجها در اورشليم نزد دروازة9
داشت و فالحان و باغبانان در كوهستان و در بوستانها  و برجها در بيابان بنا نمود و چاههاي بسيار كند زيرا كه مواشي كثير در همواري و در هامون 10

  .داشت، چونكه فالحت را دوست مي داشت
 و عزّيآ سپاهان جنگ آزموده داشت كه براي محاربه دسته دسته بيرون مي رفتند؛ برحسب تعداد ايشان كه  يعيئيل كاتب و معسياي رئيس زيردست 11

  . آنها را سان مي ديدند ود،حنَنعيا كه يكي از سرداران پادشاه ب
  . و عدد تمامي سرداران آبا كه شجاعان جنگ آزموده بودند، دو هزار و ششصد بود12
 و زيردست ايشان، سيصد و هفت هزار و پانصد سپاه جنگ آزموده بودند كه پادشاه را به ضد دشمنانش مساعدت نموده، با قوت تمام مقابله مي 13

  .كردند
  .يشان يعني براي تمامي لشكرها سپرها و نيزه ها و خودها و زره ها و كمانها و فالخنها مهيا ساخت و عزّيآ براي ا14
.  و منجنيقهايي كه مخترع صنعتگران ماهر بود در اورشليم ساخت تا آنها را بر برجها و گوشه هاي حصار براي انداختن تيرها و سنگهاي بزرگ بگذارند15

 .يع شد زيرا كه نصرت عظيمي يافته، بسيار قوي گرديدپس آوازة او تا جايهاي دور شا
 ليكن چون زور آور شد، دل او براي هالكتش متكبر گرديد و به يهوه خداي خود خيانت ورزيده، به هيكل خداوند درآمد تا بخور بر مذبح بخور 16

  .بسوزانيد
  . كاهنان خداوند درآمدند و عزَرياي كاهن از عقب او داخل شد وهمراه او هشتاد مرد رشيد از17
اي عزّيا سوزانيدن بخور براي خداوند كار تو نيست بلكه كار كاهنان پسران هارون است كه براي «:  و ايشان با عزّيا پادشاه مقاومت نموده، او را گفتند18

 » .ه خدا موجب عزت تو نخواهد بودسوزانيدن بخور تقديس شده اند، پس از مقدس بيرون شو زيرا خطا كردي، و اين كار از جانب يهو

 آنگاه عزّيا كه مجمري براي سوزانيدن بخور در دست خود داشت، غضبناك شد و چون خشمش بر كاهنان افرخته گرديد، برص به حضور كاهنان در 19
  .خانة خداوند به پهلوي مذبح بخور بر پيشاني اش پديد آمد

پس او را از آنجا به شتاب بيرون كردند و خودش نيز .  بر او نگريستند و اينك برص بر پيشانيش ظاهر شده بود و عزْرياي رئيس كهنه و ساير كاهنان20
  .به تعجيل بيرون رفت، چونكه خداوند او را مبتال ساخته بود

 پسرش يوتام، ناظر خانة پادشاه و حاكم قوم  و عزّيا پادشاه تا روز وفاتش ابرص بود و در مريضخانه مبروص ماند، زيرا از خانة خداوند ممنوع بود؛ و21
 .زمين مي بود

  . و اشَعيا ابن آموص نبي بقية وقايع اول و آخر عزّيآ را نوشت22
 . شد پادشاهان دفن كردند، زيرا گفتند كه ابرص است و پسرش يوتام در جايش پادشاه  پس عزّيا با پدران خود خوابيد و او را با پدرانش در زمين مقبرة23
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  . و يوتام بيست و پنج ساله بود كه پادشاه شد و شانزده سال در اورشليم سلطنت نمود و اسم مادرش يروشَة دختر صادوق بود 1
  .مي كردند و آنچه درنظر خداوند پسند بود، موافق هر آنچه پدرش عزّيا كرده بود، به عمل آورد، اما به هيكل خداوند داخل نشد ليكن قوم هنوز فساد  2
  .  و او دروازة اعالي خانة خداوند را بنا نمود و بر حصار عوفَل عمارت بسيار ساخت3
  . و شهرها در كوهستان يهودا بنا نمود و قلعه ها و برجها در جنگلها ساخت4
 ده هزار كر گندم وده هزار كّر جو به او دادند؛ و پس بني عمون در آن سال، صد ورنة نقره و.  و با پادشاه بني عمون جنگ نموده، بر ايشان غالب آمد5

  .بني عمون در سال دوم و سوم به همان مقدار به او دادند
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  . پس يوتام زورآورگرديد زيرا رفتار خود را به حضور يهوه خداي خويش ساخت6
  .هودا مكتوب است و بقية وقايع يوتام و همة جنگهايش و رفتارش، اينك در تواريخ پادشاهان اسرائيل و ي7
  . و او بيست و پنج ساله بود كه پادشاه شد و شانزده سال در اورشليم سلطنت كرد8
 . پس يوتام با پدران خود خوابيد و او را در شهر داود دفن كردند، و پسرش آحاز در جايش سلطنت نمود9
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  .اما آنچه درنظر خداوند پسند بود، موافق پدرش داود به عمل نياورد.  كرد و آحاز بيست ساله بود كه پادشاه شد و شانزده سال در اورشليم پادشاهي1
  . بلكه  به طريقهاي پادشاهان اسرائيل سلوك نموده، تمثالها نيز براي بعليم ريخت2
  . ج نموده بود، سوزانيد و در وادي ابن هنُّوم بخور سوزانيد، و پسران خودرا برحسب رجاسات امت هايي كه خداوند از حضور بني اسرائيل اخرا3
 . و بر مكانهاي بلند و تلها و زير هر درخت سبز قرباني ها گذرانيد و بخور سوزانيد4
 به دمشق بردند و به دست   بنابراين، يهوه خدايش او را به دست پادشاه ارام تسليم نمود كه ايشان او را شكست داده، اسيران بسياري از او گرفته،5

  .نيز تسليم شد كه او را شكست عظيمي دادپادشاه اسرائيل 
 و فَقَح بن رملْيا صد و بيست هزار نفر كه جميع ايشان مردان جنگي بودند، در يك روز در يهودا كشت، چونكه يهوة خداي پدران خود را ترك نموده 6

  .بودند
 . نه و اَلْفانه را كه شخص اول بعد از پادشاه بود، كشت وزِكْرِي كه مرد شجاع افرايمي بود، معسا پسر پادشاه، عزْريقام ناظر خا7

 پس بني اسرائيل دويست هزار نفر زنان و پسران و دختران از برادران خود به اسيري بردند و نيز غنيمت بسياري از ايشان گرفتند، و غنيمت را به 8
  .سامره بردند

اينك از اين جهت كه يهوه خداي «: قبال لشكري كه به سامره برمي گشتند آمده، به ايشان گفت و در آنجا نبي از جانب خداوند عوديد نام بود كه به است9
  .پدران شما بر يهودا غضبناك مي باشند، ايشان را به دست شما تسليم نمود و شما ايشان را با غضبي كه به آسمان رسيده است، كشيد

و آيا با خود شما نيز بقصيرها به ضد يهوه خداي شما .  را به عنف غالمان و كنيزان خود سازيد و حال شما خيال مي كنيد كه پسران يهودا و اورشليم10
  نيست؟

 » . پس اآلن مرا بشنويد و اسيراني را كه از برادران خود آورده ايد، برگردانيد زيرا كه حدت خشم خداوند بر شما مي باشد11

12زَرالي با آناني كه از جنگ مي آمدند،  آنگاه بعضي از رؤساي بني افرايم يعني عدزْقيا ابن شَلُّوم و عماسا ابن ححشُلّيوت و يركَيا ابن موحانان و بهيا ابن ي
  .مقاومت نمودند

يرهاي ما را  و به ايشان گفتند كه اسيران را به اينجا نخواهيد آورد زيرا كه تقصيري به ضد خداوند بر ما هست؛ و شما مي خواهيد كه گناهان و تقص13
  .مزيد كنيد زيرا كه تقصير ما عظيم است و حدت خشم بر اسرائيل وارد شده است

  . پس لشكريان، اسيران و غنيمت را پيش رؤسا و تمامي جماعت وا گذاشتند14
س ساختند و كفش به پاي ايشان كرده،  برهنگان ايشان را از غنيمت پوشانيده، ملب  و آناني كه اسم ايشان مذكور شد برخاسته، اسيران را گرفتند و همة15

ايشان را خورانيدند و نوشانيدند و تدهين كرده، تمامي ضعيفان را بر االغها سوار نموده، ايشان را به اريحا كه شهر نخل باشد نزد برادرانشان رسانيده، 
 .خود به سامره مراجعت كردند

  .تا او را اعانت كنند و در آن زمان، آحاز پادشاه نزد پادشاهان آشور فرستاد 16
  . اسيران مي بردند  زيرا كه اَدوميان هنوز مي آمدند و يهودا را شكست داده،17
 و فلسطينيان بر شهرهاي هامون و جنوبي يهودا هجوم آوردند و بيت شمس و اَيلُون و جديروت و سوكُو را با دهاتش و تمنَه را با دهاتش و جِمزُو را با 18

  .  در آنها ساكن شدند ،دهاتش گرفته
  . چونكه او يهودا را به سركشي واداشت و به خداوند خيانت عظيمي ورزيد  زيرا خداوند يهودا را به سبب آحاز، پادشاه اسرائيل ذليل ساخت،19
  . پس تلغت فلْناسر، پادشاه آشور بر او برآمد و او را به تنگ آورد و وي را تقويت نداد20
 . خداوند و خانه هاي پادشاه سروران را تاراج كرده، به پادشاه آشور داد، اما را اعانت ننمود نة زيراكه آحاز خا21
  . و چون او را به تنگ آورده بود، همين آحاز پادشاه به خداوند بيشتر خيانت ورزيد22
يان پادشاهان ارام، ايشان را نصرت داده اند، پس من براي  چونكه خدا«:  زيرا كه براي خدايان دمشق كه او را شكست داده بودند، قرباني گذارنيد و گفت23

  .  اما آنها سبب هالكت وي و تمامي اسرائيل شدند. آنها قرباني خواهم گذرانيد تا مرا اعانت نمايند
  . ود در هر گوشه اورشليم ساخت خداوند را بسته، مذبح ها براي خ  خدا را خرد كرد و درهاي خانة  و آحاز اسباب خانة خدا را جمع كرد و آالت خانة24
  .پس خشم يهوه خداي پدران خود را به هيجان آورد.  و در هر شهري از شهرهاي يهودا، مكان هاي بلند ساخت تا براي خدايان غريب بخور سوزانيد25
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  .وب است وقايع  وي و همة طريق هاي اول و آخر او، اينك در تواريخ پادشاهان يهودا و اسرائيل مكت  و بقية26
و پسرش حزْقيا به جايش پادشاه .  اما او را به مقبرة پادشاهان اسرائيل نياوردند  پس آحاز با پدران خود خوابيد و او را در شهر اورشليم دفن كردند،27
 .شد
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1ا بيست وپنج ساله بود كه پادشاه شد و بيست و نه سال در اورشليم سلطنت نمود، و اسم مادرش اَبِيزقيه دختر زكريا بود ح.  
 .  و او آنچه در نظر خداوند پسند بود، موافق هرآنچه پدرش داود كرده، بود عمل آورد2

  . و در ماه اول از سال سلطنت خود، درهاي خانة خداوند را گشوده، آنها را تعمير نمود3
  .ايشان را در ميدان شرقي جمع كرد  و كاهنان و الويان را آورده، 4
  . االن خويشتن را تقديس نماييد و خانة يهوه خداي پدران خود را تقديس كرده، نجاسات را از قدس بيرون بريد !اي الويان مرا بشنويد«:  گفت و به ايشان5
وند تافتند و پشت  زيراكه پدران ما خيانت ورزيده، آنچه درنظر يهوه خداي ما ناپسند بود به عمل آوردند و او را ترك كرده، روي خود را از مسكن خدا6

  . به آن دادند
  . و درهاي رواق را بسته، چراغها را خاموش كردند و بخور نسوزانيدند و قرباني هاي سوختني در قدس خداي اسرائيل نگذرانيدند7
  . ود مي بينيد پس خشم خداوند بر يهودا و اورشليم افروخته شد و ايشان را محل تشويش و دهشت و سخريه ساخت، چنانكه شما به چشمان خ8
  . و اينك پدران ما به شمشير افتادند و پسران و دختران و زنان ما از اين سبب به اسيري رفتند9
  .  اآلن اراده دارم كه با يهوة خداي اسرائيل عهد ببندم تا حدت خشم او از ما برگردد10
تا به حضور وي ايستاده، او را خدمت نماييد و خادمان او شده، بخور  پس حال، اي پسران من، كاهلي مورزيد زيرا خداوند شما را برگزيده است 11

 .سوزايند
 آنگاه بعضي از الويان برخاستند، يعني از بني قَهاتيان محت بن عماساي و يوئيل بن عزْريا و از بني مراري قيس بن عبدي وعزَريا ابن يهللْئيل و 12

  .بن يوآخازجرشونيان يوآخ بن زِمه و عيدن 
  . و از بني اَليصافان شمري و يعيئيل و از بني آساف زَكَريا و متَنْيا13
  .  و از بني هيمان يحيئيل و شمعي و از بني يدوتُون شَمعيا و عزيئيل14
  .تطهير خانة خداوند داخل شدند برادران خود را جمع كرده، خويشتن را تقديس نمودند و موافق فرمان پادشاه برحسب كالم خداوند براي 15
 و كاهنان به اندرون خانة خداوند رفته، آن را طاهر ساختند و همة نجاسات را كه در هيكل خداوند يافتند، به صحن خانة خداوند بيرون آوردند و الويان 16

 .آن را گرفته، خارج شهر به وادي قدرون بيرون بردند
 و در   و در هشت روز خانة خداوند را تقديس نموده،  شروع كردند، و در روز هشتم ماه به رواق خداوند رسيدند، و در غُرة ماه اول به تقديس نمودنش17

  .روز شانزدهم ماه اول  آن را به اتمام رسانيدند
 آالتش   و ميز نان تَقْدمه را با همةتمامي خانة خداوند و مذبح قرباني سوختني و همة اسبابش«:  گفتند  پس نزد حزقيا پادشاه به اندرون قصر داخل شده،18

  .طاهر ساختيم
 و تمامي اسبابي كه آحاز پادشاه در ايام سلطنتش حيني كه خيانت ورزيد دور انداخت ما آنها را مهيا ساخته،  تقديس نموديم و اينك پيش مذبح خداوند 19

 ».حاضر است
  .  خداوند برآمد  كرده، به خانة پس حزْقيا پادشاه صبح زود برخاست و رؤساي شهر را جمع20
و او پسران هارون كهنه را فرموده تا .  و ايشان هفت گاو و هفت قوچ و هفت بره و هفت بز نر آوردند تا براي ممالك و قدس و يهودا قرباني گناه بشود21

  .    آنها را بر مذبح خداوند بگذرانند
  .بح پاشيدند و قوچها را كشته خون را بر مذبح پاشيدند پس گاوان را كشتند و كاهنان، خون را گرفته بر مذ22
  .  دستهاي خود را بر آنها نهادند  پس بزهاي قرباني گناه را به حضور پادشاه و جماعت نزديك آورده،23
 پادشاه فرموده بود كه قرباني  و كاهنان آنها را كشته، خون را بر مذبح براي قرباني گناه گذرانيدند تا به جهت تمامي اسرائيل كفاره بشود زيرا كه24

 . سوختني و قرباني گناه به جهت تمامي اسرائيل بشود

 خداوند قرار داد زيراكه اين حكم از جانب   و او الويان را با سنجها و بربطها و عودها برحسب فرمان داود و جاد، رايي پادشاه و ناتان نبي در خانة25
  . خداوند به دست انبياي او شده بود

  . س الويان با آالت داود و كاهنان را كَرِنّاها ايستادند پ26
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 و حزْقيا امر فرمود كه قرباني هاي سوختني را بر مذبح بگذرانند و چون به گذرانيدن قرباني سوختني شروع نمودند، سرودهاي خداوند را بنا كردند و 27
  .كَرِنّآها در عقب آالت داود، پادشاه اسرائيل نواخته شد

  .مي جماعت سجده كردند و مغنيان سراييدند و كَرِنّانوازان نواختند و همة اين كارها مي شد تا قرباني سوختني تمام گرديد و تما28
  . و چون قرباني هاي سوختني تمام شد، پادشاه و جميع حاضرين با وي ركوع كرده، سجده نمودند29
پس با شادماني تسبيح خواندند و ركوع .  كلمات داود و آسا رايي براي خداوند تسبيح بخوانند و حزْقيا پادشاه و رؤسا الويان را امر فرمودند كه به30

 .سجده كردند نموده، 
آنگاه . پس نزديك آمده، قرباني ها و ذبايح تشكر به خانة خداوند بياوريد. حال خويشتن را براي خداوند تقديس نموديد «:  پس حرقيآ جواب داده، گفت31

  .ني ها و ذبايح تشكر آوردند و هركه از دلْ راغب بود قرباني سوختني آوردجماعت قربا
  . و عدد قرباني هاي سوختني كه جماعت آوردند، هفتاد گاو و صد قوچ و دويست بره بود همة اينها قرباني هاي سوختني براي خداوند بود32
  . و عدد موقوفات ششصد گاو و سه هزار گوسفند بود33
 كم بودند و به پوست كندن همة قرباني هاي سوختني قادر نبودند، برادران ايشان الويان، ايشان را مدد كردند تا كار تمام شد و تا  و چون كاهنان34

  . كاهنان خود را تقديس نمودند زيراكه دل الويان از كاهنان براي تقديس نمودن خود مستقيم تر بود
  . خداوند آراسته شد پس خدمت خانة. متي و هداياي ريختني براي هر قرباني سوختني، بسيار بود و قرباني ها ي سوختني نيز با پيه ذبايح سال35
 . و حزْقيا و تمامي قوم شادي كردند چونكه خدا قوم را مستعد ساخته بود زيرا اين امر ناگهان واقع شد36
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م و منَسي نوشت تا به خانة خداوند به اورشليم بيايند و عيد فصَح را براي يهوه خداي و حزْقيآ نزد تمامي اسرائيل و يهودا فرستاد و مكتوبات نيز به افراي 1
  اسرائيل نگاه دارند و 

  . زيرا كه پادشاه و سرورانش و تمامي جماعت در اورشليم مشورت كرده بودند كه عيد فصَح را در سال دوم نگاه دارند2
  .رند زيرا كاهنان خود را تقديس كافي ننموده و قوم را در اورشليم جمع نشده بودند چونكه در آنوقت نتوانستند آن را نگاه دا3
  . و اين امر به نظر پادشاه و تمامي جماعت پسند آمد4
ري كه مكتوب است،  زيرا مدت مديدي بود كه آن را به طو  پس قرار دادند كه در تمامي اسرائيل از بئرشبع تا دان ندا نمايند كه بيايند و فصَح برپا نمايند،5

 .نگاه نداشته بودند
اي بني اسرائيل به سوي يهوه، :  گفتند  پس شاطران با مكتوبات از جانب پادشاه و سرورانش، برحسب فرمان پادشاه به تمامي اسرائيل و يهودا رفته،6

   رجوع نمايد و ايد،خداي ابراهيم و اسحاق بازگشت نماييد تا او به بقية شما كه از دست پادشاهان آشور رسته 
  . و مثل پدران و برادران خود كه به يهوة خداي پدران خويش خيانت ورزيدند، مباشيد كه ايشان را محل دهشت چنانكه مي بينيد گردانيده است7
 يهوه  د تقديس نموده است داخل شده، پس مثل پدران خود گردن خود را سخت مسازيد بلكه نزد خداوند تواضع نماييد و به قدس او كه آن را تا به ابداالبا8

  .خداي خود را عبادت نماييد تا حدت خشم او از شما برگردد
 برادران و پسران شما به نظر آناني كه ايشان را به اسيري برده اند، التفات خواهند يافت و به اين زمين   زيرا اگر به سوي خداوند بازگشت نماييد،9

 . يهوة خداي شما مهربان و رحيم است و اگر به سوي او بازگشت نماييد روي خود را از شما برنخواهد گردانيدمراجعت خواهند نمود، زيرا كه
  .  پس شاطران شهر به شهر از زمين افرايم و منَسي تا زبولون گذاشتند، ليكن بر ايشان استهزا و سخريه مي نمودند10
  .واضع نموده، به اورشليم آمدند اما بعضي از اَشير و منَسي و زَبولْون ت11
 . و دست خدا بر يهودا بودكه ايشان را يك دل بخشد تا فرمان پادشاه و سرورانش را موافق كالم خداوند بجا آورند12
  .  پس گروه عظيمي در اورشليم براي نگاه داشتن عيد فطير در ماه دوم جمع شدند و جماعت، بسيار بزرگ شد13
  .ي كه در اورشليم بود خراب كردند و همة مذبح هاي بخور را خراب كرده، به وادي قدرون انداختند مذبح ها  و برخاسته،14
 خود را تقديس نمودند و قرباني هاي سوختني به خانة خداوند   و در چهاردهم ماه دوم فصَح را ذبح كردند و كاهنان و الويان خجالت كشيده، خانة15

  .آوردند
  .  پاشيدند  ترتيب خويش برحسب تورات موسي مرد خدا ايستادند و كاهنان خون را از دست الويان گرفته، پس در جايهاي خود به16
 زيرا چونكه بسياري از جماعت بودند كه خود را تقديس ننموده بودند، الويان مأمور شدند كه قرباني هاي فصَح را به جهت هر كه طاهر نشده بود، ذبح 17

  .خداوند تقديس كنندنمايند و ايشان را براي 
 و معهذا فَصح را خوردند لكن نه موافق آنچه نوشته   زيرا گروهي عظيم از قوم يعني بسيار از افرايم و منَسي  و يساكار و زَبولْون طاهر نشده بودند؛18

  : گفت شده بود، زيرا حرقيا براي ايشان دعا كرده،
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  .مهيا سازد تا خدا يعني يهوه خداي پدران خويش را طلب نمايد بيامرزد، اگرچه موافق طهارت قدس نباشد خداوند مهربان، هركس را كه دل خود را  19
 . و خداوند حرقيا را اجابت نموده، قوم را شفا داد20
ح  خداوند روز به روز به آالت تسبي پس بني اسرائيل كه در اورشليم حاضر بودند، عيد فطير را هفت روز به شادي عظيم نگاه داشتند و الويان و كاهنان 21

  .خداوند حمد مي گفتند
پس هفت روز مرسوم عيد را خوردند و ذبايح سالمتي گذرانيده، .  و حزْقّيا به جميع الوياني كه درخدمت خداوند نيكو ماهر بودند، سخنان دآلويز گفت22

 .يهوه خداي  پدران خود را تسبيح خواندند 
  .پس هفت روز ديگر را با شادماني نگاه داشتند. ت كردند كه عيد را هفت روز ديگر نگاه دارند و تمامي جماعت مشور23
 زيرا حزْقّيا، پادشاه يهودا هزار گاو و هفت هزار گوسفند به جماعت بخشيد و سراوران هزار گاو و ده هزار گوسفند به جماعت بخشيدند و بسياري از 24

  .كاهنان خويشتن را تقديس نمودند
 و تمامي جماعت يهودا و كاهنان و الويان و تمامي گروهي كه از اسرائيل آمدند و غريباني كه  از زمين اسرائيل آمدند و غريباني كه در يهودا ساكن 25

  .شادي كردند بودند، 
  . واقع نشده بود و شادي عظيمي در اورشليم رخ نمود زيراكه از ايام سليمان بن داود، پادشاه اسرائيل مثل اين در اورشليم26
 . پس الويان كهنه برخاسته، قوم را بركت دادند و آواز ايشان مستجاب گرديد و دعاي ايشان به مسكن قدس او به آسمان رسيد27
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ند و مكانهاي بلند و  و چون اين همه تمام شد، جميع اسرائيلياني كه در شهرهاي يهودا حاضر بودند بيرون رفته تمثالها را شكستند و اَشيريم را قطع نمود1
 . پس تمامي بني اسرائيل هر كس به ملك خويش به شهرهاي خود برگشتند. مذبحها را از تمامي يهودا و بنيامين و افرايم و منَسي بالكل منهدم ساختند

فق خدمت خود براي قرباني هاي سوختني و  و حرقيآ فرقه هاي كاهنان و الويان را برحسب اقسام ايشان قرار داد كه هر كس از كاهنان و الويان موا2
  .ذبايح سالمتي و خدمت و تشكر به دروازه هاي اردوي خداوند حاضر شوند

 و حصّة پادشاه از اموال خاصش براي قرباني هاي سوختني صبح و شام و قرباني هاي سوختني و صبح و شام و قرباني هاي سوختني سبت ها و 3
  . در تورات خداوند مكتوب بودهاللها و موسمها برحسب آنچه

 . و به قومي كه در اورشليم ساكن بودند، امر فرمود كه حصه كاهنان و الويان را بدهند تا به شريعت خداوند مواظب باشند4
ه چيز را به كثرت  و چون اين امر شايع شد، بني اسرائيل نوبر گندم و شيره و روغن و عسل و تمامي محصول زمين را به فراواني دادند و عشر هم5

  .آوردند
 و بني اسرائيل و يهودا كه در شهرهاي يهودا ساكن بودند نيز عشر گاوان و گوسفندان و عشر موقوفاتي كه براي يهوه خداي ايشان وقف شده بود 6

  .آنها را توده توده نمودند آورده، 
  . را تمام كردندو در ماه هفتم آنها  و در ماه سوم به ساختن توده ها شروع نمودند، 7
  . و چون حزْقيآ و سروران آمدند و توده ها را ديدند، خداوند را متبارك خواندند و قوم او اسرائيل را مبارك خواندند8
  . توده ها از كاهنان و الويان سؤال نمود  و حزْقيا دربارة9
 خداوند شروع كردند، خورديم و سير  ز وقتي كه قوم به آوردن هدايا براي خانةا«:  و عزْريا رئيس كهنه كه از خاندان صادوق بود او را جواب داد و گفت10

 ». اين مقدار عظيم است شديم و بسياري باقي گذاشتيم، زيرا خداوند قوم خود را بركت داده است و آنچه مانده است،
  . خداوند مهيا سازند و مهيا ساختند  پس حزْقيا امر فرمود كه انبارها در خانة11
  . و هدايا و عشرها و موقوفات را در آنها در مكان امانت گذاشتند و كوننْياي الوي بر آنها رئيس بود و برادرش شمعي ثاني اثنين12
 و عزَريا رئيس خانة خدا زير  و يحيئيل و عزَريا و نَحت و عسائيل و يرِيموت و يوزاباد و ايللئيل و يِسمخْيا و محتْ و بنايا برحسب تعيين حزْقيا پادشاه13

  .دست كُونَنْيا و برادرش شمعي وكالء شدند
  . و قُوري ابن يِمنَه الوي كه دربان دروازة شرقي بود ناظر نوافل خدا شد تا هداياي خداوند و مقوفات مقدس را تقسيم نمايد14
كَنيا در شهرهاي كاهنان به وظيفه هاي امانتي مقرر شدند تا به برادران خود، خواه بزرگ و  و زيردست او عيدن و منيامين و يشُوع و شَمعيا و اَمريا ش15َ

  خواه كوچك، برحسب فرقه هاي ايشان برسانند،
خدمت  عالوه بر حصة يوميه ذكوري كه در نسب نامه ها شمرده شده بودند، از سه ساله و باالتر يعني همة آناني كه به خداوند داخل مي شدند، براي 16

  هاي ايشان در وظيفه هاي ايشان برحسب فرقه هاي ايشان،
 و حصّه آناني كه در نسب نامه ها شمرده شده بود، از كاهنان برحسب خاندان آباي ايشان و از الويان از بيست ساله و باالتر در وظيفه هاي ايشان 17

  برحسب فرقه هاي ايشان،
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ان ايشان كه در تمامي جماعت در نسب نامه ها شمرده شده بودند، پس در وظيفه هاي امانتي خود  و حصّه جميع اطفال و زنان و پسران و دختر18
  .خويشتن را تقديس نمودند

 و نيز براي پسران هارون كهنه كه در زمينهاي حوالي شهرهاي خود ساكن بودند، كسان، شهر به شهر به نامهاي خود معين شدند تا به همة ذكوران 19
 .الوياني كه در نسب نامه ها شمرده شده بودند، حصه ها بدهندكهنه و به همة 

  . پس حزْقيا در تمامي يهودا به اينطور عمل نمود و آنچه در نظر يهوه خدايش نيكو و پسند و امين بود بجا آورد20
 .ن را به تمامي دل خود به عمل آورد و كامياب گرديد و در هر كاري كه در خدمت خانة خدا و در شرايع و اوامر براي طلبيدن خداي خود اقدام نمود، آ21
  

32 

 و بعد از اين امور و اين امانت، سنْخاريب، پادشاه آشور آمده، به يهودا داخل شد، و به ضد شهرهاي حصاردار اردو زده، خواست كه آنها را براي خود 1
  .مفتوح نمايد

  له با اورشليم دارد، و چون حزْقيا ديد كه سنخاريب آمده است و قصد مقات2
  .پس او را اعانت كردند.  آنگاه با سرداران و شجاعان خود مشورت كرد كه آب چشمه هاي بيرون شهر را مسدود نمايد3
ان چرا بايد پادشاهان آشور بيايند و آب فراو:  و خلق بسياري جمع شده، همة چشمه ها و نهري را كه از ميان زمين اري بود مسدود كردند، و گفتند4

  بيابند؟
 پس خويشتن را تقويت داده، تمامي حصار را كه شكسته بود، تعمير نمود و آن را تا برجها بلند نمود و حصار ديگري بيرون آن بنا كرد و ملُّو را در 5

  . شهر داود مستحكم نمود و اسلحه ها و سپرهاي بسياري ساخت
   نزد دروازه شهر جمع كرده، سخنان دآلويز به ايشان گفت و سرداران جنگي بر قوم گماشت و ايشان را در جاي وسيع6
زيرا آنكه با ماست از آنكه با وي است قوي تر ! و از پادشاه آشور و تمامي جمعيتي كه با وي هستند، ترسان و هراسان مشويد!  كه دلير و قوي باشيد7

  .مي باشد
پس قوم بر سخنان حزْقيا پادشاه يهودا اعتماد .  نصرت دهد و در جنگهاي ما جنگ كند با او بازوي بشري است و با ما يهوه خداي ما است تا ما را8

 . نمودند

 و بعد از آن سنخاريب، پادشاه آشور، بندگان خود را به اورشليم فرستاد و خودش با تمامي حشمتش در برابر الكيش بودند كه به حزْقيا پادشاه يهودا و 9
  : ودند، بگويندتمامي يهودا كه در اورشليم ب

  بر چه چيز اعتماد داريد كه در محاصره در اورشليم مي مانيد؟ :  سنخاريب پادشاه آشور چنين مي فرمايد10
د يهوه خداي ما، ما را از دست پادشاه آشور رهايي خواه:  آيا حزْقيا شما را اغوا نمي كند تا شما را با قحط و تشنگي به موت تسليم نمايد كه مي گويد11

  داد؟
 آيا همين حزْقيا مكانهاي بلند و مذبحهاي او را منهدم نساخته، و به يهودا و اورشليم امر نفرموده و نگفته است كه پيش يك مذبح سجده نماييد و بر آن 12

  بخور بسوزانيد؟
ورها هيچ قدرتي داشتند كه زمين خود را از دست من  آيا نمي دانيد كه من و پدرانم به همة طوايف كشورها چه كرده ايم؟ مگر خدايان امت هاي آن كش13

  رهانند؟
 كدام يك از همة خدايان اين امت هايي كه پدران من آنها را هالك ساخته اند، قادر بر رهانيدن قوم خود از دست من بود تا خداي شما قادر باشد كه شما 14

  را از دست من رهايي دهد؟
د و شما را به اينطور اغوا ننمايد و بر او اعتماد منماييد، زيرا هيچ خدا از خدايان جميع امت ها و ممالك قادر نبوده  پس حال، حزْقيا شما را فريب نده15

 .است كه قوم خود را از دست من و از دست پدرانم رهايي دهد، پس به طريق اولي خداي شما شما را از دست من نخواهد رهانيد
16ه خدا و به ضد بنده اش حزقيا گفتند و بندگانش سخنان زياده به ضد يوه.  
چنانكه خدايان امت هاي كشورها قوم خود را از دست من :  و مكتوبي نيز نوشته، يهوه خداي اسرائيل را اهانت نمود و به ضد وي حرف زده، گفت17

  .رهايي ندادند، همچنين خداي حزْقيا قوم خويش را از دست من نخواهد رهانيد
  .از بلند به زبان يهود به اهل اورشليم كه بر ديوار بودند، ندا دردادند تا ايشان را ترسان و مشوش ساخته، شهر را بگيرند و به آو18
 . و دربارة خداي اورشليم مثل خدايان امت هاي جهان كه مصنوع دست آدميان مي باشند، سخن گفتند19
  .اين دعا كردند و به سوي آسمان فرياد برآوردند پس حزْقيا پادشاه و اشعياء ابن آموص نبي دربارة 20
 و خداوند فرشته اي فرستاده، همة شجاعان جنگي و رؤسا و سرداران را كه در اردوي پادشاه آشور بودند، هالك ساخت و او با روي شرمنده به 21

  . ده بودند، او را در آنجا به شمشير كشتندو چون به خانة خداي خويش داخل شد، آناني كه از صُلبش بيرون آم. زمين خود مراجعت نمود
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  . پس خداوند حزْقيا و سكَنة اورشليم را از دست سنْحاريب پادشاه آشور و از دست همه رهايي داده، ايشان را از هر طرف نگاهداري نمود22
 .و او بعد از آن به نظر همة امت ها محترم شد و بسياري هدايا به اورشليم براي خداوند و پيشكشها براي حزْقيا پادشاه يهودا آوردند 23
  .اما چون نزد خداوند دعا نمود، او با وي تكلم كرد و وي را عالمتي داد.  ودرآن ايام حزْقيا بيمار و مشرف به موت شد24
  .دا و اورشليم افروخته گرديد ليكن حزْقيا موافق احساني كه به وي داده شده بود، عمل ننمود زيرا دلش مغرور شد و غضب بر او و يهو25
 . لهذا غضب خداوند در ايام حزْقيا بر ايشان نازل نشد  اما حزْقيا با ساكنان اورشليم، از غرور دلش تواضع نمود،26
رگونه اسباب نفيسه  و حزْقيا دولت و حشمت بسيار عظيمي داشت و به جهت خود مخزنها براي نقره و طال و سنگهاي گرانبها و عطريات و سپرها و ه27

  .ساخت
  . و انبارها براي محصوالت از گندم و شيره و روغن و آخُرها براي انواع بهايم و آغلها به جهت گله ها28
  .  و به جهت خود شهرها ساخت و مواشي گله ها و رمه هاي بسيار تحصيل نمود زيرا خدا اندوخته هاي بسيار فراوان به او عطا فرمود29
پس حزْقيا در تمامي اعمالش كامياب . قيا منبع عالي آب جيحون را مسدود ساخته، آن را به راه راست به طرف غربي شهر داود فرود آورد و همين حز30ْ

  . شد
اگذاشت تا او را  اما در امر ايلچيان سرداران بابل كه نزد وي فرستاد شده بودند تا دربارة آيتي كه در زمين ظاهر شده بود پرسش نمايند، خدا او را و31

 .امتحان نمايد و هرچه در دلش بود بداند
  .         و بقية وقايع حزْقيا و حسنات او اينك در رؤياي اشعيا ابن آموص نبي و در تواريخ پادشاهان يهودا و اسرائيل مكتوب است32
د؛ و تمامي يهودا و ساكنان اورشليم او را در حين وفاتش اكرام نمودند؛  پس حزْقيا با پدران خود خوابيد و او را در بلندي مقبرة پسران داود دفن كردن33

 .و پسرش منَسي در جايش سلطنت نمود
  

33 

  . منَسي دوازده ساله بود كه پادشاه شد و پنجاه و پنج سال در اورشليم سلطنت نمود1
  . نها را از حضور بني اسرائيل اخراج كرده بود، عمل نمود و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، موافق رحاسات امت هايي كه خداوند آ2
 زيرا مكانهاي بلند را كه پدرش حزْقيا خراب كرده بود، با ديگر بنا نمود و مذبحها براي بعليم برپا كرد و اَشَيره ها بساخت و به تمامي لشكر آسمان 3

  .   سجده نموده، آنها را عبادت كرد
  .اسم من در اورشليم تا به ابد خواهد بود: ند بنا نمود كه درباره اش خداوند گفته بود و مذبح ها در خانة خداو4
  . و مذبح ها براي تمامي لشكر آسمان در هر دو صحن خانة خداوند بنا نمود5
و جادوگران مراوده مي نمود و در  و پسران خود را در وادي ابن هنُّوم از آتش گذرانيد و فالگيري و افسونگري و جادوگري مي كرد و با اصحاب اجنه 6

  .نظر خداوند شرارت بسيار ورزيده، خشم او را به هيجان آورد
در اين خانه و در «:  و تمثال ريخته شدة بت را كه ساخته بود، در خانة خداوند برپا داشت كه درباره اش خدا به داود و به پسرش سليمان گفته بود7

  .ي اسرائيل برگزيده ام، اسم خود را تا به ابد قرار خواهم داداورشليم كه آن را از تمامي اسباط بن
 و پايهاي اسرائيل را از زميني كه مقر پدران شما ساخته ام، بار ديگر آواره نخواهم گردانيد، به شرطي كه توجه نمايند تا برحسب هرآنچه به ايشان امر 8

  .ت موسي داده ام، عمل نمايندفرموده ام و برحسب تمامي شريعت و فرايض و احكامي كه به دس
 . اما منَسي، يهودا و ساكنان اورشليم را اغوا نمود تا از امت هايي كه خداوند پيش بني اسرائيل هالك كرده بود، بدتر رفتار نمودند9
  . و خداوند به منَسي و به قوم او تكلم نمود، اما ايشان گوش نگرفتند10
  . را بر ايشان آورد و منَسي را با غُلّها گرفته، او را به زنجير بستند و به بابل بردند پس خداوند سرداران لشكر آشور11
  . يهوه خداي خود را طلب نمود و به حضور خداي پدران خويش بسيار تواضع نمود  و چون در تنگي بد،12
 . ه اورشليم باز آورد؛ آنگاه منَسي دانست كه يهوه خدا است و چون از او مسألت نمود وي را اجابت نموده، تضرع او را شنيد و به مملكتش ب13

 و بعد از اين حصار بيروني شهر داود را به طرف غربي جيحون در وادي تا دهنة دروازة ماهي بنا نمود و ديواري گرداگرد عوفل كشيده، آن را بسيار 14
  .دادبلند ساخت و سرداران جنگي بر همة شهرهاي حصاردار يهودا قرار 

  . و خدايان بيگانه و بت را از خانة خداوند و تمامي مذبحها را كه در كوه خانة خداوند و در اورشليم ساخته بود برداشته، آنها را از شهر بيرون ريخت15
  . ئيل را عبادت نمايند و مذبح خداوند را تعمير نموده، ذبايح سالمتي و تشكر بر آن گذرانيدند و يهودا را امر فرمود كه يهوه خداي اسرا16
 . اما قوم هنوز در مكانهاي بلند قرباني مي گذرانيدند ليكن فقط براي يهوه خداي خود17
 اينك در تواريخ پادشاهان اسرائيل   و بقية وقايع منَسي و دعايي كه نزد خداي خود كرد و سخنان رائياني كه به اسم يهوه خداي اسرائيل به او گفتند،18

  .ب استمكتو
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 و دعاي او و مستجاب شدنش و تمامي گناه و خيانتش و جايهايي كه مكانهاي بلند در آنها ساخت و اَشَيره ها و بتهايي كه قبل از متواضع شدنش برپا 19
  . نمود، اينك در اخبار حوزاي مكتوب است

 .آمون در جايش پادشاه شد پس منَسي با پدران خود خوابيد و او را در خانة خودش دفن كردند و پسرش 20
  . آمون بيست و دو ساله بود كه پادشاه شد و دو سال در اورشليم پادشاهي كرد21
 وآنچه در نظر خداوند ناپسند بود، موافق آنچه منَسي كرده بود، به عمل آورد؛ و آمون براي جميع بتهايي كه پدرش منّسي ساخته بود، قرباني گذرانيده، 22

  .كردآنها را پرستش 
  .      و به حضور خداوند تواضع ننموده، چنانكه پدرش منَسي تواضع نموده بود، بلكه اين آمون زياده و زياده عصيان ورزيد23
  .  او را در خانة خودش كشتند  پس خادمانش بر او شوريده،24
 . زمين پسرش يوشيا را در جايش به پادشاهي نصب كردند و اهل زمين همة كساني كه بر آمون پادشاه شوريده بودند، به قتل رسانيدند و اهل25
  

34 

  .يوشيا هشت ساله بود كه پادشاه شد و در اورشليم سي و يكسال سلطنت نمود 1
  . و آنچه درنظرخداوند پسند بود به عمل آورد و به طريق هاي پدرخود داود سلوك نموده، به طرف راست يا چپ انحراف نورزيد2
نت خود، حيني كه هنوز جوان بود، به طلبيدن خداي پدر خود داود شروع كرد و در سال دوازدهم به طاهر ساختن يهودا و  و در سال هشتم سلط3

  . اورشليم از مكان هاي بلند و اَشَيره ها و تمثالها و بتها آغاز نمود
 و  ع نمود، و اَشَيره ها و تمثالها و بتهاي ريخته شده را شكست، و مذبح هاي بعليم را به حضور وي منهدم ساختند، و تماثيل شمس را كه بر آنها بود قط4

  .   آنها را خرد كرده، بر روي قبرهاي آناني كه براي آنها قرباني مي گذرانيدند، پاشيد
  .پس يهودا و اورشليم را طاهر نمود.  و استخوانهاي كاهنان را بر مذبح هاي خودشان سوزانيد5
  .رايم و شمعون حتي نفتالي نيز در خرابه هايي كه به هر طرف آنها بود همچنين كرد و در شهرهاي منَسي و اف6
 و مذبح ها را منهدم ساخت و اَشَيره ها و تمثالها را كوبيده، نرم كرد و همة تمثالهاي شمس را در تمامي زمين اسرائيل قطع نموده، به اورشليم مراجعت 7

 . كرد

ز آنكه  زمين و خانه را طاهر ساخته بود، شافان بن اَصلْيا و معسيا رئيس شهر و يوآخ وقايع نگار را براي تعمير  و در سال هجدهم سلطنت خود، بعد ا8
  .خانة يهوه خداي خود فرستاد

سي و افرايم و تمامي بقية  و نزد حلْقياي رئيس كهنه آمدند و نقره اي را كه به خانة خدا درآورده شده، و الويان مستحفظان آستانه، آن را از دست من9َ
 . به او تسليم نمودند اسرائيل و تمامي يهودا و بنيامين و ساكنان اورشليم جمع كرده بودند،

 به جهت اصالح و   خداوند كار مي كردند، سپردند تا آن را به عمله هايي كه در خانة  و آن را به دست سركاراني كه بر خانة خداوند گماشته شده بودند، 10
  .تعمير خانه بدهند

 پس آن را به نجاران و بنايان دادند تا سنگهاي تراشيده و چوب به جهت ارديها و تيرها براي خانه هايي كه پادشاهان يهودا آنها را خراب كرده بودند، 11
 . بخرند

 عوبدياي الويان از بني مراري و زكريا و مشُالم از بني  يحت و و سركاران ايشان كه نظارت مي كردند،.  و آن مردان، كار را به امانت بجا مي آوردند12
  . قهاتيان بودند، و نيز از الويان هر كه به آالت موسيقي ماهر بود

 . و از الويان كاتبان و سرداران و دربانان بودند  اشتغال داشتند بودند،  و ايشان ناظران حماالن وكالء بر همة آناني كه در هرگونه اي خدمت،13
 موسي نازل شده  بود، پيدا   و چون نقره اي را كه به خانة خداوند آورده شده بود، بيرون مي بردند، حلقياي كاهن، كتاب تورات خداوند را كه به واسطة14

  .كرد
  .ادو حلقيا آن كتاب را به شافان د» .كتاب تورات را در خانة خداوند يافته ام«:  و حلقيا شافان كاتب را خطاب كرده، گفت15
  . آن را بجا مي آوردند هر آنچه به دست بندگانت سپرده شده است،:  گفت  و شافان آن كتاب را نزد پادشاه برد و نيز به پادشاه خبر رسانيده،16
  . و نقره اي راكه در خانه خداوند يافت شده، بيرون آوردند و آن را به دست سركاران و به دست عمله ها دادند17
 .پس شافان آن را به حضور پادشاه خواند. حلقياي كاهن كتابي به من داده است : ادشاه را خبر داده، گفت و شافان كاتب پ18
  .  و چون پادشاه سخنان تورات را شنيد، لباس خود را دريد19
  : وده، گفت و پادشاه، حلقياي كاهن و اخيقام بن شافان و عبدون بن ميكا و شافان كاتب و عسايا خادم پادشاه را امر فرم20
 اسرائيل و يهودا دربارة سخناني كه در اين كتاب يافت مي شود، مسألت نماييد زيرا غضب خداوند بر ما ريخته   برويد و از خداوند براي من و براي بقية21

  .ننمودندشده است، عظيم مي باشد چونكه پدران ما كالم خداوند را نگاه نداشتند و به هر آنچه در اين كتاب مكتوب است عمل 
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 و او در محله دوم اورشليم ساكن بود   پس حلْقيا و آناني كه پادشاه ايشان را امر فرموده، نزد حلْدة نبيه زن شَلُّوم بن تُوقَهة بن حسرة لباس دار رفتند،22
  .و او را بدين مضمون سخن گفتند

  :كسي كه شما را نزد من فرستاده است بگوييد به  :يهوه خداي اسرائيل چنين مي فرمايد:  و او به ايشان گفت23
 يعني همة لعنتهايي كه در اين كتاب كه آن را به حضور پادشاه يهودا  اينك من باليي بر اين مكان و ساكنانش خواهم رسانيد،:  خداوند چنين مي فرمايد24

  .خواندند، مكتوب است
تا به تمامي اعمال دستهاي خود خشم مرا به هيجان بياورند؛ پس غضب من بر اين مكان  چونكه مرا ترك كرده، براي خدايان ديگر بخور سوزانيدند 25

  .افروخته شده، خاموشي نخواهد پذيرفت
  ي،  سخناني كه شنيده ا  دربارة :يهوه خداي اسرائيل چنين مي فرمايد:  بگوييد  ليكن به پادشاه يهودا كه شما را به جهت مسألت نمودن از خداوند فرستاده،26
 اين مكان و ساكنانش شنيدي، درحضور وي تواضع نمودي و به حضور من گريستي،   چونكه دل تو نرم بود و هنگامي كه كالم خداوند را دربارة27

  .من نيز تو را اجابت فرمودم: بنابراين خداوند مي گويد
 و چشمان تو تمامي بال را كه من بر اين مكان و ساكنانش مي  واهي شد، اينك من تو را نزد پدرانت جمع خواهم كرد و در قبر خود به سالمتي گذراده خ28

 .پس ايشان نزد پادشاه جواب آوردند. رسانم نخواهد ديد
  . و پادشاه فرستاد كه تمامي مشايخ يهودا و اورشليم را جمع كردند29
 سخنان   چه كوچك و چه بزرگ، به خانة خداوند برآمدند، و او همة وم، و پادشاه و تمامي مردان يهودا و ساكنان اورشليم و كاهنان و الويان و تمامي ق30

  . در گوش ايشان خواند  خداوند يافت شد، كتاب عهدي را كه در خانة
 جان  و پادشاه بر منبر خود ايستاد و به حضور خداوند عهد بست كه خداوند را پيروي نموده، اوامر و شهادات و فرايض او را به تمامي دل و تمامي31

  .نگاه دارند و سخنان اين عهد را كه در اين كتاب مكتوب است، بجا آوردند
  . آناني كه در اورشليم و بنيامين حاضر بودند، بر اين متمكن ساخت وساكنان اورشليم، برحسب عهد خدا يعني خداي پدران خود، عمل نمودند  و همة32
ز آن بني اسرائيل يافت شدند، تحريص نمود كه يهوه خداي خود را عبادت نمايند و ايشان در تمامي  و يوشيا همة رجاسات را از تمامي زمينهاي كه ا33

 .ايام و از متابعت يهوه خداي پدران خود انحراف نورزيدند
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  .ودند و فصَح را در چهاردهم ماه اول دراورشليم ذبح نم و يوشيا عيد فصَح در اورشليم براي خداوند نگاه داشت، 1
  . خداوند دل قوي ساخت  و كاهنان را بر وظايف ايشان قرار داده، ايشان را براي خدمت خانة2
 پادشاه  تابوت مقدس را در خانه اي كه سليمان بن داود،«:  و به الوياني كه تمامي اسرائيل راتعليم مي دادند و براي خداوند تقديس شده بودند، گفت3

  .اآلن به خدمت يهوة خداي خود و به قوم او اسرائيل بپردازيد. و ديگر بر دوش شما بار نباشد. داسرائيل بنا كرده است بگذاري
  . پسرش سليمان مستعد سازيد  و خويشتن را برحسب خاندانهاي آباي خود و فرقه هاي خويش بر وفق نوشتة داود، پادشاه اسرائيل و نوشتة4
  .يش يعني بني قوم و موافق فرقه هاي خاندانهاي آباي الويان در قدس بايستيد و برحسب فرقه هاي خاندان آباي برادران خو5
 . موسي گفته است عمل نمايند  و فصَح را ذبح نماييد و خويشتن را تقديس نموده، براي برادران خود تدارك بينيد تا برحسب كالمي كه خداوند به واسطة6
 آنها را به جهت قرباني هاي فصَح داد و   همة ر بودند، از گله بره ها و بزغاله ها به قدرسي هزار رأس، پس يوشيا به بني قوم يعني به همة آناني كه حاض7

  .از گاوان سه هزار رأس كه همة اينها از اموال خالص پادشاه بود
 خدا بودند، دو هزار و ششصد بره و  ساي خانةو حلقيا و زكريا و يحيئيل كه رؤ.  و سروران او به قوم و به كاهنان و به الويان هداياي تَبرعي دادند8

  .سيصد گاو به جهت قرباني هاي فصَح دادند
 و كوننيا و شَمعيا  و نَتَنْئيل برادرانش و حشبا و يعيئيل و يوزاباد كه رؤساي الويان بودند، پنج هزار بره و پانصد گاو به الويان به جهت قرباني هاي 9

 .فصَح دادند
  .ت مهيا شد و كاهنان در جايهاي خود و الويان در فرقه هاي خويش، برحسب فرمان پادشاه ايستادند پس آن خدم10
  . پاشيدند و الويان پوست آنها را كندند) گرفته( و فصَح را ذبح كردند و كاهنان خون را از دست ايشان 11
اي آبا به پسران قوم بدهند تا ايشان را برحسب آنچه در كتاب موسي نوشته  و قرباني هاي سوختني را برداشتند تا آنها را برحسب فرقه هاي خاندانه12

  . بود، براي خداوند بگذرانند و با گاوان نيز چنين عمل نمودند
  . و فصَح را موافق رسم به آتش پختند و هداياي مقدس را در ديگها و پاتيلها و تابه ها پخته، آنها را به تمامي پسران قوم به زودي دادند13
لهذا .  و بعد از آن براي خودشان و براي كاهنان مهيا ساختند زيرا كه پسران هارون كهنه در گذرانيدن قرباني هاي سوختني و پيه تا شام مشغول بودند14

  الويان براي خودشان و براي پسران هارون كهنه مهيا ساختند و
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يدوتون كه رايي پادشاه بود، به جاي خود ايستادند و دربانان نزد هر دروازه؛ و براي  و مغنيان از بني آساف برحسب فرمان داود و آساف و هيمان و 15
  .ايشان الزم نبود كه از خدمت خود دور شوند زيرا كه برادران ايشان الويان به جهت ايشان مهيا ساختند

وختني را بر مذبح خداوند برحسب فرمان يوشيا پادشاه  پس تمامي خدمت خداوند در همان روز آماده شد تا فصَح را نگاه دارند و قرباني هاي س16
  .  بگذارنند

  . فصَح و عيد فطير را هفت روز نگاه داشتند  پس بني اسرائيل كه حاضر بودند در همان وقت،17
مثل اين عيد فصَحي كه يوشيا و  و هيچ عيد فصَح مثل اين از ايام سموئيل نبي در اسرائيل نگاه داشته نشده بود و هيچ كدام از پادشاهان اسرائيل 18

  .   كاهنان و الويان وتمامي حاضران يهودا و اسرائيل  و سكنه اورشليم نگاه داشتند، نگاه نداشته بود
 . و اين فصَح در سال هجدهم سلطنت يوشيا واقع شد19
و يوشيا به مقابلة او بيرون . تا با كَركَميش نزد نهر فرات جنگ كند بعد از همة اين امور چون يوشيا هيكل را آماده كرده بود، نَكُو پادشاه مصر برآمد 20

  .رفت
اي پادشاه يهوا مرا با تو چه كار است؟ من امروز به ضد تو نيامده ام بلكه به ضد خانداني كه با آن محاربه مي «:  و نَكُو قاصدان نزد او فرستاده، گفت21

 .پس از آن خدايي كه با من است، دست بردار مبادا تو را هالك سازد. و خدا مرا امر فرموده است كه بشتابم. نمايم
 ليكن يوشيا روي خود را از او برنگردانيد، بلكه خويشتن را متنَكّر ساخت تا با وي جنگ كند؛ و به كالم نيكو كه از جانب خدا بود گوش نگرفته، به قصد 22

  .مقاتله به ميدان مجِدو درآمد
  .مرا بيرون بريد زيرا كه سخت مجروح شده ام: ر يوشيا پادشاه تير انداختند و پادشاه به خادمان خود گفت و تيراندازان ب23
پس وفات يافته، در مقبرة پدران خود دفن شد، و .  پس خادمانش او را از ارابه اش گرفتند و بر ارابة دومين كه داشت سوار كرده، به اورشليم آوردند24

  .  براي يوشيا ماتم گرفتندتمامي يهودا و اورشليم
 و ارميا به جهت يوشيا مرثيه خواند و تمامي مغنيان و مغنيات يوشيا را در مراثي خويش تا امروز ذكر مي كنند و آن را فريضه اي در اسرائيل قرار 25

  .دادند، چنانكه در سفر مراثي مكتوب است
  ورات خداوند به عمل آورد،  و بقية وقايع يوشيا و اعمال حسنه اي كه مطابق نوشتة ت26
 . و امور اول و آخر او اينك در تواريخ پادشاهان اسرائيل و يهودا مكتوب است27
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  .  و قوم زمين، يهوآحازبن يوشيا را گرفته، او را در جاي پدرش در اورشليم به پادشاهي نصب نمودند1
  .  ماه سلطنت نمود يهوآحاز بيست و سه ساله بود كه پادشاه شد و در اورشليم سه2
  .  و پادشاه مصر، او را در اورشليم معزول نمود و زمين را به صد وزنة نقره و يك وزنة طال جريمه كرد3
 . و پادشاه ساخت، و اسم او را به يهوياقيم تبديل نمود، و نَكْو برادرش يهوآحاز را گرفته، به مصر برد4
  .اه شد و يازده سال در اورشليم سلطنت نمود، و در نظر يهوه خداي خود شرارت ورزيد يهوياقيم بيست و پنچ ساله بود كه پادش5
  . و نَبوكَدنَصَّر پادشاه بابل به ضد او برآمد و او را به زنجيرها بست تا او را به بابل بِبرد6
  . و نَبوكَد نَصَّر بعضي از ظروف خانة خداوند را به بابل گذاشت7
8وياقيم و رجاساتي كه به عمل آورد و آنچه در او يافت شد، اينك در تواريخ پادشاهان اسرائيل ويهودا مكتوب است و بقية وقايع يوياكين . ههو پسرش ي

 . در جايش پادشاهي كرد

  . به عمل آورد  يهوياكين هشت ساله بود كه پادشاه شد و سه ماه و ده روز در اورشليم سلطنت نمود و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود،9
 و برادرش صدقيا را بر يهودا و اورشليم   نَبوكَدنَصَّر پادشاه فرستاد و او را با ظروف گرانبهاي خانة خداوند به بابل آورد،  و در وقت تحويل سال،10

 .پادشاه ساخت
  . صدقيا بيست و يكساله بود كه پادشاه شد و يازده سال در اورشليم سلطنت نمود11
  . يهوه خداي خود شرارت ورزيده، در حضور ارمياي نبي كه از زبان خداوند به او سخن گفت، تواضع ننمود و درنظر12
 و نيز بر نَبوكَدنَصَّر پادشاه كه او را به خدا قسم داده بود عاصي شد و گردن خود را قوي و دل خويش را سخت ساخته، به سوي يهوه خداي اسرائيل 13

  .بازگشت ننمود
 خداوند را كه آنرا در اورشليم تقديس نموده بود، نجس   خيانت بسياري موافق همة رجاسات امت ها ورزيدند و خانة و تمامي رؤساي كهنه و قوم، 14

 .ساختند
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ر قوم خود و بر مسكن  و يهوه خداي پدر ايشان به دست رسوالن خويش نزد ايشان فرستاد، بلكه صبح زود برخاسته، ايشان را ارسال نمود زيرا كه ب15
  .خويش شفقت نمود

 اما ايشان رسوالن خدا را اهانت نمودند و كالم او را خوار شمرده، انبيايش را استهزا نمودند، چنانكه غضب خداوند بر قوم او افروخته شد، به حدي كه 16
 .عالجي نبود

مشير كشت و بر جوانان دوشيزگان و پيران و ريش سفيدان ترحم ننمود، بر  پس پادشاه كلدانيان را كه جوانان ايشان را در خانة مقدس ايشان به ش17
  .ايشان آورد و همه را به دست او تسليم كرد

  . و او ساير ظروف خانة خدا را از بزرگ و كوچك و خزانه هاي خانة خداوند و گنجهاي پادشاه و سرورانش را تماماً به بابل برد18
  . ار اورشليم را منهدم ساختند و همة قصرهايش را به آتش سوزانيدند و جميع آالت نفيسة آنها را ضايع كردند و خانة خدا را سوزانيدند و حص19
  . و بقيةالسيف را به بابل به اسيري برد كه ايشان تا زمان سلطنت پادشاهان فارس او را و پسرانش را بنده بودند20
 . ن ازسبت هاي خود تمتّع برد زيرا در تمامي ايامي كه ويران ماند آرامي يافت، تا هفتاد سال سپري شد تا كالم خداوند به زبان ارميا كامل شود و زمي21

 و در سال اولِ كورش، پادشاه فارس، تا كالم خداوند به زبان ارميا كامل شود، خداوند روح كورش، پادشاه فارس را برانگيخت تا در تمامي ممالك خود 22
  :آن را نيز مرقوم داشت و گفتفرماني نافذ كرد و 

يهوه خداي آسمانها، تمامي ممالك زمين را به من داده است و او مرا امر فرمود كه خانه اي براي وي در :  كورش، پادشاه فارس چنين مي فرمايد23
 . و برودپس كيست از شما از تمامي قوم او؟ يهوه خدايش همراهش باشد. اورشليم كه در يهودا است بنا نمايم 
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 كتاب عزْرا
 
 
1 

 و در سال اول كورش، پادشاه فارس تا كالم خداوند به زبان ارميا كامل شود، خداوند روح كورش پادشاه فارس را برانگيخت تا در تمامي ممالك خود 1
 :فرماني نافذ كرد و آن را نيز مرقوم داشت و گفت

مالك زمين را به من داده و مرا امر فرموده است كه خانه اي براي وي در اورشليم كه يهوه خداي آسمانها جميع م: كورش پادشاه فارس چنين مي فرمايد 2
 .در يهودا است بنا نمايم

 برود و خانة يهوه را كه خداي اسرائيل و خداي حقيقي است،   پس كيست از شما تمامي قوم او كه خدايش با وي باشد؟ او به اورشليم كه در يهودا است،3
 .ايددر اورشليم بنا نم

 و هركه باقي مانده باشد، در هر مكاني از مكانهايي كه در آنها غريب مي باشد، اهل آن مكان او را به نقره و طال و اموال و چهارپايان عالوه بر هداياي 4
  .تبرعي به جهت خانة خدا كه در اورشليم است اعانت نمايند

 همة كساني كه خدا روح ايشان را برانگيزانيده بود برخاسته، روانه شدند تا خانة خداوند را كه  پس رؤساي آباي يهودا و بنيامين و كاهنان و الويان با5
 .در اورشليم است بنا نمايند

 . و جميع همسايگان ايشان، ايشان را به آالت نقره و طال و اموال و چهارپايان و تحفه ها، عالوه بر همة هداياي تَبرعي اعانت كردند6
 .ه ظروف خانة خداوند را كه نبوكد نّصر آنها را از اورشليم آورده و در خانة خدايان خود گذاشته بود، بيرون آورد و كورش پادشا7
  و كورش پادشاه فارس، آنها را از دست متْردات، خزانه دار خود بيرون آورده، به شيشَبصر رئيس يهوديان شمرد و8

  ،نقره و بيست و نه کاردهزار طاس سي طاس طال و :  وعدد آنها اين است9
 .و ده جام نقره از قسم دوم و هزار ظرف ديگر و سی جام طال و چهارصد 10
 . تمامي ظروف طال و نقره و پنجهزار و چهارصد بود و شيشبصر همة آنها را با اسيراني كه از بابل به اورشليم مي رفتند برد11
  
2 

ي كه نبوكدنّصر، پادشاه بابل، به بابل به اسيري برده بود، برآمدند و هركدام از ايشان به اورشليم و يهودا  و اينانند اهل واليتها كه از اسيري آن اشخاص1
 و شهر خود بازگشتند و

 . شمارة مردان قوي اسرائيلو.  اما آناني كه همراه زُّربابل آمدند، يشوع و نَحميا و سرايا و رعياليا و مردخاي و بلْشان و مسفار و بِغْواي و رحوم و بعنَه2
 . بني فرعوش دوهزار و يكصد و هفتاد و دو3
 . بني شَفَطْيا سيصد وهفتاد و دو4
 . بني اَرح هفتصد و هفتاد و پنج5
 .  بني فَحت موآب از بني يشٌوع و يوآب دو هزار و هشتصد و دوازده6

 . بني عيالم هزار و دويست و پنجاه و چهار7
 د و چهل و پنج و بني زَنُّونَه ص8

 . بني زَكّاي هفتصد و شصت9
 . بني باني ششصد و چهل و دو10
 . بني باباي ششصد و بيست و سه11
 . بني اَزْجد هزار و دويست و بيست و دو12
 . بني اَدونيقام ششصد و شصت و شش13
 . بني بِغْواي دوهزار و پنجاه و شش14
 . بني عادين چهارصد و چهار15
  خاندان يحزقيا نود و هشت و بني اَطير از16

 . بني بيصاي سيصد و بيست و سه17
 . بني يوره صد و دوازده18
 .  بني حاشوم دويست و بيست و سه19

  بني جبار نود و پنج و20
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 . بني لحم صد و بيست و سه21
 . مردان نَطوفَه پنجاه و شش22
 .  مردان عناتُوت صد و بيست و هشت23

 و دو بني عزْموت چهل 24

 . بني قريه عاريم و كفيره و بئيروت هفتصد و چهل و سه25
 . بني رامه و جِبع ششصد و بيست و يك26
 . مردان مكْماس صد و بيست و دو27
 . مردان بيت ئيل و عاي دويست و بيست و سه28
 . بني نَبو پنجاه و دو29
  بني مغبيش صد و پنجاه و شش و30

 .  بني عيالم سيصد و بيست31

  بني لُود و حاديد و اُرنُو هفتصد و بيست و پنج و33

 . بني اريحا سيصد و چهل و پنج34
 . سه هزار و ششصد و هفده  بني سنائة35
 .بني يدعيا از خاندان يشُوع نُه صد و هفتاد و سه :  و اما كاهنان36
 . بني امير هزار و پنجاه و دو37
 .و هفت بني فَشْحور هزار و دويست و چهل 38
 .بني يشُوع و قَدميئيل از نسل هودويا هفتاد و چهار:  و اما الويان40
 .بني آساف صد و بيست و هشت:  ومغنيان41
 .بني شَلُّوم و بني اَطير و بني طَلْمون و بني عقُّوت و بني حطيطا و بني شوباي جميع اينها صد و سي و نه:  و پسران دربانان42
 ني صيحا و بني حسوفا و بني طَباعوت،ب:  و اما نتينيم43

  و بني قيروس و بني سيعها و بني فادوم،  44

  و بني لَبانَة و بني حجابه و بني عقُّوب،45

  و بني حاجاب و بني شَمالي و بني حانان،46

  و بني جِديل و بني جحر و بني رآيا،47

  و بني رصين و بني نَقُودا و بني جزّام، 48

 و بني عزَّه و بني فاسيح و بني بيساي،  49

  و بني اَسنه و بني معنيم و بني نفوسيم،50

  و بني بقْبوق و بني حقُوفا و بني حرحور،51

  و بني بصْلُوت و بني سيسرا و بني تامح،52

 . و بني نَصيح و بني حطيفا54
  و بني فَرودا،بني سوطاي و بني هصوفَرت:  و پسران خادمان سليمان55

  و بني يعلْه و بني درقون و بني جِديل،56

 . و بني شَفَطْيا و بني حطّيل و بني فُوخَرة ظبائيم و بني آمي57
 . جميع نتينيم و پسران خادمان سليمان سيصد و نود و دو58
 و امير؛ اما خاندان پدران عشيرة خود را نشان نتوانستند داد كه آيا از اسرائيليان  و اينانند آناني كه از تَلّ ملْح و تَلّ حرشا برآمدند يعني كروت واَدآن59

 .بودند يا نه
 . بني دال و بني طوبيا و بين نَقُودا ششصد و پنجاه و دو60
 .زني گرفت، پس به نام ايشان مسمي شدند و از پسران كاهنان، بني حبايا و بني هقُّوص و بني برزالّي كه يكي از دختران برزالّي جلْعادي را به 61
 . اينان انساب خود را در ميان آناني كه در نسب نامه هاي ثبت شده بودند طلبيدند، اما نيافتند، پس از كهانت اخراج شدند62
 .د پس ترشاتا به ايشان امر فرمود كه تا كاهني با اُوريم و تُميم برقرار نشود، ايشان از قدس اقداس نخوردن63
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 . تمامي جماعت، با هم چهل و دو هزار و سيصد و شصت نفر بودند64
 . سواي غالمان و كنيزان ايشان كه هفتهزار و سيصد و سي و هفت نفر بودند، و مغنيانو مغنياة ايشان دويست نفر بودند65
 . و اسبان ايشان هفتصد و سي و شش، قاطران ايشان دويست و چهل و پنج66
 .چهارصد و سي و پنج و حماران ايشان ششهزار و هفتصد و بيست وشتران ايشان 67
 و چون ايشان به خانة خداوند كه در اورشليم است رسيدند، بعضي از رؤساي آبا، هداياي تَبراعي به جهت خانة خدا را آوردند تا آن را در جايش برپا 68

 . نمايند

69ة خود شصت و يك هزار درهم طال و پنج هزار مناي نقره و صد دست لباس كهانت به خزانه به جهت كار دادند برحسب قو. 
 . پس كاهنان و الويان و بعضي از قوم و مغنيان و دربانان و نتينيم در شهرهاي خود ساكن شدند و تمامي اسرائيل در شهرهاي خود مسكن گرفتند70
    

3 

 . تمامي قوم مثل يك مرد در اورشليم جمع شدند و چون ماه هفتم رسيد، بني اسرائيل در شهرهاي خود مقيم بودند و1
 و يشوع بن يوصاداق و برادارانش كه كاهنان بودند و زَربابل شألتيئيل با برادران خود برخاستند و مذبح خداي اسرائيل را برپا كردند تا قرباني هاي 2

 .سوختني برحسب آنچه در تورات موسي، مرد خدا مكتوب است بر آن بگذارنند
ذبح را بر جايش برپاكردند زيرا كه به سبب قوم زمين، ترس بر ايشان مستولي    مي بود و قرباني هاي سوختني براي خداوند يعني قرباني هاي  پس م3

 .سوختني، صبح و شام را بر آن گذرانيدند
4هر روز را در روزش، برحسب رسم و قانون  و عيد خيمه ها را به نحوي كه مكتوب است نگاه داشتند و قرباني هاي سوختني روز به روز، معتاد 

 .گذرانيدند
 و بعد از آن، قرباني هاي سوختني دائمي را در غره هاي ماه و در همة موسم مقدس خداوند و براي هركس كه هداياي تبرعي به جهت خداوند مي آورد، 5

 .مي گذرانيدند
 . نشده بود، به گذرانيدن قرباني هاي سوختني براي خداوند شروع كردند از روز اول هفتم، حيني كه بنياد هيكل خداوند هنوز نهاده6
 و به حجاّران و نجاران نقره دادند و به اهل صيدون و صور مأكوالت و مشروبات و روغن دادند تا چوب سرو آزاد از لُبنان از دريا به يافا، برحسب 7

 .امري كه كورش پادشاه فارس، به ايشان داده بود بياورند
 و در ماه دوم از سال دوم، بعد از رسيدن ايشان  به خانة خدا در اورشليم، زربابل بن شألتيئيل و يشوع بن يوصاداق و ساير برادران ايشان از كاهنان و 8

 .نة خداوند شروع كردندالويان و همة كساني كه از اسيري به اورشليم برگشته بودند، به نصب نمودن الويان از بيست ساله و باالتر بر نظارت عمل خا
 و يشوع با پسران و برادران خود و فد ميئيل با پسرانش از بني يهودا با هم ايستادند تا بر بني حيناداد و پسران و برادران ايشان كه از الويان در كار 9

 .خانة خدا مشغول مي بودند، نظارت نمايند
ن را با لباس خودشان با كَرِنّاها و الويان بني آساف را با سنجها قرار دادند تا خداوند را برحسب  و چون بنّايان بنياد هيكل خداوند را نهادند، كاهنا10 

 .رسم داود پادشاه اسرائيل، تسبيح بخوانند
 تمامي قوم به آواز بلند و » او نيكوست زيراكه رحمت او بر اسرائيل تا ابد االباد است« كه   و بر يكديگر مي سراييدند و خداوند را تسبيح و حمد مي گفتند،11

 .صدا زده، خداوند را به سبب بنياد نهادن خانة خداوند، تسبيح مي خواندند
 و بسياري از كاهنان و الويان و رؤساي آبا كه پير بودند و خانة اولين را ديده بودند، حيني كه بنياد اين خانه در نظر ايشان نهاده شده، به آواز بلند 12

 .ا آواز شادماني صداهاي خود را بلند كردندگريستند و بسياري ب
 صداي بسيار بلند مي دادند چنانكه آواز   چنانكه مردم نتوانستند در ميان صداي آواز شادماني و صداي گريستن قوم تشخيص نمايند زيراكه خلق،13

 . ايشان از دور شنيده مي شد
 
4 

 يهوه خداي اسرائيل را بنا مي كنند، و چون دشمنان يهودا و بنيامين شنيدند كه اسيران هيكل 1

ما همراه شما بنا خواهيم كرد زيرا كه ما مثل شما از زمان اَسرحدون، پادشاه آشور كه ما را به   آنگاه نزد زربابل و رؤساي آبا آمده، به ايشان گفتند كه 2
 .اينجا آورد، خداي شما را مي طلبيم و براي او قرباني مي گذاريم

3شوع و ساير رؤساي آباي اسرائيل به ايشان گفتند اما زرببلكه  ما تنها آن را براي يهوه،   خداي ما كاري نيست، شما را با ما در بنا كردن خانة: ابل و ي 
  .خداي اسرائيل چنانكه كورش پادشاه، سلطان فارس به ما امر فرموده است، آن را بنا خواهيم نمود

 ودا را سست كردند و ايشان را در بنا نمودن به تنگ آوردند، آنگاه اهل زمين دستهاي قوم يه4

 .و به ضّد ايشان مدبران اجير ساختند كه در تمام ايام كورش پادشاه فارس، تا سلطنت داريوش، پادشاه فارس قصد ايشان را باطل ساختند 5
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 .ايت نوشتند و چون اَخْشُورش پادشاه شد، در ابتداي سلطنتش بر ساكنان يهودا و اورشليم شك6
 و درايام اَرتَحشستا، بشالم و مبردات و طبئيل و ساير رفقاي ايشان به اَرتَحشستا پادشاه فارس نوشتند؛ و مكتوب به خطّ آرامي نوشته شد و معني اش 7

 .در زبان ارامي
 : تند رحوم فرمان فرما و شمشائي كاتب رساله به ضد اورشليم، به اَرتَحشستا پادشاه بدين مضمون نوش8

پس رحوم فرمان فرما و شمشائي كاتب و ساير رفقاي ايشان از دينيان و اَفرستكيانو طرفليان و اَفرسيان و اَركيان و بابليان و شوشنكيان و دهائيان و  9
 عيالميان،

 .و ساير ساكنان ماوراي نهر و اما بعد و ساير امت هايي كه اُستَفَّر عظيم و شريف ايشان را كوچانيده، در شهر سامره ساكن گردانيده است 10
 بندگانت كه ساكنان ماوراي نهر مي باشيم و اما بعد.  اين است سواد مكتوبي كه ايشان نزد اَرتَحشستا پادشاه فرستادند11

 بد را بنا مي نمايند و حصارها را برپا  پادشاه را معلوم باد كه يهودياني كه از جانب تو به نزد ما آمدند، به اورشليم رسيده اند و آن شهر فتنه انگيز و12
 .مي كنند و بنيادها را مرمت مي نمايند

 اآلن پادشاه را معلوم باد كه اگر اين شهر بنا شود و حصارهايش تمام گردد، جزيه و خَراج و باج نخواهند داد و باالخره به پادشاهان ضررخواهد 13
 .رسيد

 لهذا فرستاديم تا پادشاه را اطالّع دهيم،. م پس چونكه ما نمك خانة پادشاه را ببيني14

 تا در كتاب تواريخ پدرانت تفتيش كرده شود و از كتاب تورايخ دريافت نموده، بفهمي كه اين شهر، شهر فتنه انگيز است و ضرر رساننده به پادشاهان و 15
 . اب شدو از همين سبب اين شهر خر. كشورها؛ و در ايام قديم در ميانش فتنه مي انگيختند

  . بنابراين پادشاه را اطالّع مي دهيم كه اگر اين شهر بنا شود و حصارهايش تمام گردد، تو را به اين طرف نهر نصيبي نخواهد بود16

 كه  پس پادشاه به رحوم فرمان فرما و شمشائي كاتب و ساير رفقاي ايشان كه  در سامره ساكن بودند و ساير ساكنان ماوراي نهر، جواب فرستاد17
 .سالمتي و اما بعد«

 . مكتوبي كه نزد ما فرستاديد، در حضور من واضح خوانده شد18
 و فرماني از من صادر گشت و تفحص كرده، دريافت كردند كه اين شهر از ايام قديم با پادشاهان مقاومت مي نموده و فتنه و فساد در آن واقع مي شده 19

 .است
 .ه اند كه بر تمامي ماوراي نهر سلطنت مي كردند و جزيه و خراج و باج به ايشان مي دادند و پادشاهان قوي در اورشليم بود20
 . پس فرماني صادر كنيد كه آن مردان را از كار باز دارند و تا حكمي از من صادر نگردد اين شهر بنا نشود21
  ضرر پادشاهان پيش رود؟ پس با حذر باشيد كه در اين كار كوتاهي ننماييد زيرا كه چرا اين فساد براي22

 پس چون نامة اَرتَحشَستا پادشاه به حضور رحوم و شمشايي كاتب و رفقاي ايشان خوانده شد، ايشان به تعجيل نزد يهوديان به اورشليم رفتند و 23
 .ايشان را با زور و جفا از كار باز داشتند

 .ل دوم سلطنت داريوش، پادشاه فارس معطّل ماند آنگاه كار خانة خدا كه در اورشليم است، تعويق افتاد و تا سا24
 
5 

 . آنگاه دو نبي، يعني حجي نبي و زكريا اين عدو، براي يهودياني كه در يهودا و اورشليم بودند، به نام خداي اسرائيل كه با ايشان مي بود نبوت كردند1
بنا نمودن خانة خدا كه در اورشليم است شروع كردند و انبياي خدا همراه ايشان  و در آن زمان زربابل بن شألتيئيل و يشوع بن يوصاداق برخاسته، به 2

 .بوده، ايشان را مساعدت مي نمودند
كيست كه شما را امر فرموده است  كه اين خانه را بنا «:  در آن وقت تتنايي، والي ماوراي نهر و شَتَربوزناي و رفقاي ايشان آمده، به ايشان چنين گفتند3

  اين حصار را برپا كنيد؟نماييد و

 .  پس ايشان را بدين منوال از نامهاي كساني كه اين عمارت را بنا مي كردند اطّالع داديم4

 اما چشم خداي ايشان بر مشايخ يهودا بود كه ايشان را نتوانستند از كار باز دارند تا اين امر به سمع داريوش برسد و جواب مكتوب درباره اش داده 5
 .شود

 .د مكتوبي كه تتنايي، والي ماوراي نهر و شَتَربوزناي و رفقاي او اَفَرسكيان كه در ماوراي نهر ساكن بودند، نزد داريوش پادشاه فرستادند سوا6
 .بر داريوش پادشاه سالمتيِ تمام باد« مكتوب را نزد او فرستادند و در آن بدين مضمون مرقوم بود كه 7
 بالد يهوديان، به خانة خداي عظيم رفتيم و آن را از سنگهاي بزرگ بنا مي كنند و چوبها در ديوارش مي گذارند و اين كار  بر پادشاه معلوم باد كه ما به8

 .در دست ايشان به تعجيل، معمول و به انجام رسانيده مي شود
  خانه را بنا كنيد و ديوارهايش را برپا نماييد؟كيست كه شما را امر فرموده است كه اين:  آنگاه از مشايخ ايشان پرسيده، چنين به ايشان گفتيم9
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 .  و نيز نامهاي ايشان را از ايشان پرسيديم تا تو را اعالم نماييم و نامهاي كساني كه رؤساي ايشانند نوشته ايم10

چندين سال قبل از اين بنا شده و پادشاه  و ايشان در جواب ما چنين گفتند كه ما بندگان خداي آسمان و زمين هستيم و خانه اي را تعمير مي نماييم كه 11
 .بزرگ اسرائيل آن را ساخته و به انجام رسانيده بود

پس او ايشان را به دست نبوكدنصّر كلداني، پادشاه بابل تسليم نمود كه اين خانه را .  ليكن بعد از آن، پدران ما خشم خداي آسمان را به هيجان آوردند12
 . اسيري بردخراب كرد و قوم را به بابل به

 .  اما در سال اول كورش پادشاه بابل، همين كورش پادشاه امر فرمود كه اين خانة خدا را بنا نمايند13

 و نيز ظروف طال و نقرة خانة خدا كه نبوكد نصّر آنها را از هيكل اورشليم گرفته و به هيكل بابل آورده بود، كورش پادشاه آنها را از هيكل بابل بيرون 14
 . و به شيشبصّر نامي كه او را والي ساخته بود، تسليم نمودآورد 

 . و او را گفت كه اين ظروف را برداشته، برو و آنها را به هيكلي كه در اورشليم است ببر و خانة خدا در جايش بنا كرده شود15
 . بحال بنا   مي شود و هنوز تمام نشده است آنگاه اين شيشبصّر آمد و بنياد خانة خدا را كه در اورشليم است نهاد و از آن زمان تا16
 پس اآلن اگر پادشاه مصلحت داند، در خزانة پادشاه كه در بابل است تفحص كنند كه آيا چنين است يا نه كه فرماني از كورش پادشاه صادرشده بود كه 17

  .تداين خانة خدا در اورشليم بنا شود و پادشاه مرضيِ خود را در اين امر نزد ما بفرس
 
6 

 . آنگاه داريوش پادشاه، فرمان داد تا در كتابخانة بابل كه خزانه ها در آن موضوع بود تفحص كردند1
 : و در قصر اَحمتا كه در واليت ماديان است، طوماري يافت شد و تذكره اي در آن بدين مضمون مكتوب بود2
 بنا شود و  دا در اورشليم فرمان داد كه آن خانه اي كه قرباني ها در آن مي گذرانيدند، در سال اول كورش پادشاه، همين كورش پادشاه دربارة خانة خ3

 .بنيادش تعمير گردد و بلندي اش شصت ذراع و عرضش شصت ذراع باشد
 .و خرجش از خانة پادشاه داده شود.  با سه صف سنگهاي بزرگ و يك صف چوب نو4
د نصّر آنها را از هيكل اورشليم گرفته، به بابل آورده بود پس بدهند و آنها را به جاي خود در هيكل  و نيز ظروف طال و نقرة خانة خدا را كه نبوك5

 . اورشليم بازبرند و آنها را در خانة خدا بگذارند

 .دور شويد از آنجا  ف نهر مي باشيد،صر پس حال اي تننايي، و الي ماوراي نهر و شَتَربوزناي و رفقاي شما و اَفَرسكياني كه به آن6
 .اما حاكم يهود و مشايخ يهوديان اين خانة خدا را در جايش بنا نمايند.  و به كار اين خانة خدا متعرض نباشيد7
از مال خاصّ پادشاه، يعني از .  و فرماني نيز از من صادر شده است كه شما با اين مشايخ يهود به جهت بنا نمودن اين خانة خدا چگونه رفتار نماييد8

 . ات ماوراي نهر، خرج به اين مردمان، بال تأخيرداده شود تا معطّل نباشندمالي

 و مايحتاج ايشان را از گاوان و قوچها و بره ها به جهت قرباني هاي سوختني براي خداي آسمان و گندم و نمك و شراب و روغن، برحسب قول كاهناني 9
 .د داده شودكه در اورشليم هستند، روز به روز به ايشان بي كم و زيا

 . تا آنكه هداياي خوشبو براي خداي آسمان بگذرانند و به  جهت عمر پادشاه و پسرانش دعا نمايند10
 و ديگر فرماني از من صادر شد كه هركس كه اين حكم را تبديل نمايد، از خانة او تيري گرفته شود و او بر آن آويخته و مصلوب گردد و خانة او به 11

 . بشودسبب اين عمل مزبله
 و آن خدا كه نام خود را در آنجا ساكن گردانيده است، هر پادشاه يا قوم را كه دست خود را براي تبديل اين امر و خرابي اين خانة خدا كه در اورشليم 12

  .من داريوش اين حكم را صادر فرمودم، پس اين عمل بال تأخيركره شود. است دراز نمايد، هالك سازد

 .والي ماوراي نهر و شَتَربوزناي و رفقاي ايشان بر وفق فرماني كه داريوش پادشاه فرستاده بود، بِالتأخير عمل نمودند آنگاه تتنايي، 13
 و مشايخ يهود به بنا نمودن مشغول شدند و برحسب نبوت حجي نبي و زكريا ابن عدو كار را پيش بردند و برحسب حكم خداي اسرائيل و فرمان 14

 .كورش و داريوش و اَرتَحشَستا، پادشاهان فارس آن را بنا نموده، به انجام رسانيدند
 .  و اين خانه، در روز سوم ماه اذار در سال ششم داريوش پادشاه، تمام شد15

 .تبريك نمودند و بني اسرائيل، يعني كاهنان و الويان و ساير آناني كه از اسيري برگشته بودند، اين خانة خدا را با شادماني 16
 و براي تبريك اين خانة خدا صد گاو و دويست قوچ و چهارصد بره و به جهت قرباني گناه براي تماميِ اسرائيل، دوازده بز نر موافق شمارة اسباط 17

 .اسرائيل گذرانيدند
م است برحسب آنچه در كتاب موسي مكتوب است قرار  و كاهنان را در فرقه هاي ايشان و الويان را در قسمتهاي ايشان، بر خدمت خدايي كه در اورشلي18

 .دادند
  و آناني كه از اسيري برگشته بودند، عيد فصَح را در روز چهاردهم ماه اول نگاه داشتند، 19

381



سيري برگشته بودند و براي  زيرا كه كاهنان و الويان، جميعاً خويشتن را طاهر ساختند؛ و چون همة ايشان طاهر شدند، فصَح را براي همة آناني كه از ا20
 .برادران خود كاهنان و براي خودشان ذبح كردند

 و بني اسرائيل كه از اسيري برگشته بودند، با همة آناني كه خويشتن را از رجاسات امت هاي زمين جدا ساخته، به ايشان پيوسته بودند تا يهوه خداي 21
 .اسرائيل را بطلبند، آن را خوردند

ا هفت روز با شادماني نگاه داشتند، چونكه خداوند ايشان را مسرور ساخت از اينكه دل پادشاه آشور را به ايشان مايل گردانيده، دستهاي  و عيد فطير ر22
 .ايشان را براي ساختن خانة خداي حقيقي كه خداي اسرائيل باشد، قوي گردانيد

 
7 

1ا، و بعد از اين امور، در سلطنت اَرتَحشَستا پادشاه فارس، عزْرا ابن سرايا ابن عزريا ابن حلقي 

  ابن شلّوم بن صادوق بن اخيطوب،2

  بن امريا ابن عزريا ابن مرايوت،3

  بن زرحيا ابن عزّي ابن بقّي،4

  ابن ابيشوع بن فينحاس بن العازار بن هارون رئيس كَهنه،5

آن را داده بود، كاتب ماهر بود و پادشاه بروفق دست يهوه خدايش كه با وي  اين عضزْرا از بابل برآمد و او در شريعت موسي كه يهوه خداي اسرائيل 6
 .مي بود، هرچه را كه او مي خواست به وي مي داد

 . و بعضي از بني اسرائيل و از كاهنان و الويان و مغنّيان و دربانان و نتينيم نيز در سال هفتم اَرتَحشَستا پادشاه به اورشليم برآمدند7
 . پنجم سال هفتم پادشاه، به اورشليم رسيد و او در ماه8
 زيرا كه در روز اول ماه اول، به بيرون رفتن از بابل شروع نمود و در روز اول، به بيرون رفتن از بابل شروع نمود و در روز اول ماه پنجم بروفق دست 9

 .نيكوي خدايش كه با وي مي بود، به اورشليم رسيد
 . به طلب نمودن شريعت خداوند و به عمل آوردند آن و به تعليم دادن فرايض واحكام به اسرائيل مهيا ساخته بود چونكه عزْرا دل خود را 10

 : و اين است صورت مكتوبي كه اَرتَحستا پادشاه، به عزْراي كاهن و كاتب داد كه كاتب كلمات وصاياي خداوند و فرايض او بر اسرائيل بود11
 .هنشاه، به عزْراي كاهن و كاتب كامل شريعت خداي آسمان، اما بعد از جانب اَرتَحشَستا شا12
 فرماني از من صادر شد كه هركدام از قوم اسرائيل و كاهنان و الويان ايشان كه در سلطنت من هستند و به رفتن همراه تو به اورشليم راضي باشند، 13

 .بروند
 .ده اي تا دربارة يهودا و اورشليم بروفق شريعت خدايت كه در دست تو است، تفحص نمايي چونكه تو از جانب پادشاه و هفت مشير او، فرستاده ش14
 . و نقره و طاليي را كه پادشاه و مشيرانش براي خداي اسرائيل كه مسكن او دراورشليم مي باشد بذل كرده اند، ببري15
ياي تبرعي كه قوم و كاهنان براي خانة خداي خود كه در اورشليم است داده اند،  و نيز تمامي نقره و طاليي را كه در تمامي واليت بابل بيابي، با هدا16

 .ببري
 لهذا با اين نقره، گاوان و قوچها و بره ها و هداياي آردي و هداياي ريختني آنها را به اهتمام بخر و آنها را بر مذبح خانة خداي خودتان كه در اورشليم 17

 .است، بگذران
 .و و برادرانت پسند آيد كه با بقيه نقره و طال بكنيد، برحسب ارادة خداي خود به عمل آوريد و هرچه به نظر ت18
 . و ظروفي كه به جهت خدمت خانة خدايت به تو داده شده است، آنها را به حضور خداي اورشليم تسليم نما19
 .تد كه بدهي، آن را از خزانة پادشاه بده و اما چيزهاي ديگر كه براي خانة خدايت الزم باشد، هرچه براي تو اتفاق اف20
 و از من اَرتَحشَستا پادشاه فرماني به تماميِ خزانه داران ماوراي نهر صادر شده است كه هرچه عزْراي كاهن و كاتب شريعت خداي آسمان از شما 21

 .بخواهد، به تعجيل كرده شود
 . تا صد بتّ روغن و از نمك، هر چه بخواهد تا صد وزنة نقره و تا صد كر گندم و تا صد بتّ شراب و 22

 . هرچه خداي آسمان فرموده باشد، براي خانة خداي آسمان بالتأخير كرده شود، زيرا چرا غضب بر ملك پادشاه و پسرانش وارد آيد23
 .نة خدا جزيه و خراج و باج نهادن جايز نيست و شما را اطّالع مي دهيم كه بر همة كاهنان و الويان و مغنّيان و دربانان و نتينيم و خادمان اين خا24
 و تو اي عزرا، موافق حكمت خدايت كه در دست تو مي باشد، قاضيان و داوران از همة آناني كه شرايع خدايت را مي دانند نصب نما تا بر جميع اهل 25

 .ماوراي نهر داوري نمايند و آناني را كه نمي دانند تعليم دهيد
  .خدايت و به فرمان پادشاه عمل ننمايد، بر او بي محابا حكم شود، خواه به قتل يا به جالي وطن يا به ضبط اموال يا به حبس و هركه به شريعت 26

  متبارك باد يهوه خداي پدران ما كه مثل اين را در دل پادشاه نهاده است كه خانة خداوند را كه در اورشليم است زينت دهد،27
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 مشيرانش و جميع رؤساي مقتدر پادشاه منظور ساخت، پس من موافق دست يهوه خدايم كه بر من مي بود، تقويت يافتم و  و مرا در حضور پادشاه و28
 .رؤساي اسرائيل را جمع كردم تا با من برآيند

 
8 

 :د و اينانند رؤساي آباي ايشان و اين است نسب نامة آناني كه در سلطنت اَرتحشَستا پادشاه با من از بابل برآمدن1
 . از بني فينحاس، جرشوم و از بني اينامار، دانيال و از بني داود، حطوش2
 . و از بني شكنيا از بني فروش، زكريا و با او صد و پنجاه نفر از ذكوران به نسب نامه شمرده شدند3
 .  از بني فحت، موآب اليهو عيباي ابن زرحيا و با او دويست نفر از ذكور4

 .حزيئيل و با او سيصد نفر از ذكور از بني شكنيا، ابن ي5
 . از بني عادين، عابد بن يوناتان و با او پنجاه نفر از ذكور6
 .  از بني عيالم، اشعيا ابن عتليا و با او هفتاد نفراز ذكور7

  از بهي شفطيا، زبديا ابن ميكائيل و با او هشتاد نفر از ذكور و8

 ويست و هجده نفر از ذكور و  از بني يوآب، عوبد يا ابن يحئيل و با او د9

 . و از بني شلوميت بن يوسفيا و با او صد و شصت نفر از ذكور10
 . و از بني باباي، زكريا ابن باباي و با او بيست و هشت نفر از ذكور11
 . و از بني عزجد، يوحانان بن هقّاطان و با او صد نفر از ذكور12
 .اليفلط و يعيئيل و شمعيا و با ايشان شصت نفر از ذكور: ت نامهاي ايشان و مؤخّران از بني ادونيقام بودند و اين اس13
 . و از بني بغواي، عوتاي و زبود و با ايشان هفتاد نفر از ايشان14
كسي را در آنجا و چون قوم و كاهنان را بازديد كردم، از بني الوي .  ايشان را نزد نهري كه به اهوا مي رود جمع كردم و در آنجا سه روز اردو زديم15 

 .نيافتم
 .  پس نزد اليعزر و اريئيل ئشمعيا و الناتان و ياريب و الناتان و ناتان و زكريا و مشالّم كه رؤسا بودند و نزد يوياريب و الناتان كه علما بودند، فرستادم16

،  به عدو و برادرانش نتينيم كه  در مكان كاسقيا بودند، بگويند و پيغامي براي عدوي رئيس، در مكان كاسفيا به دست ايشان فرستادم و سخناني كه بايد 17
 .به ايشان القا كردم تا خادمان به جهت خانة خداي ما به نزد ما بياوردند

 پسران و  و از دست نيكوي خداي ما كه با ما مي بود، شخصي دانشمند از پسران محلي ابن الوي ابن اسرائيل براي ما آوردند، يعني شَربيا را با18
 .برادرانش كه هجده نفر بودند

 .و برادران او و پسران ايشان را كه بيست نفر بودند.  و حشبيا را نيز  و با او از بني مراري اشعيا را19
 .ثبت شده بودنداز نتينيم دويست و بيست نفر كه جميع به نام .  و از نتينيم كه داود و سروران، ايشان را براي خدمت الويان تعيين نموده بودند20
 پس من در آنجا نزد نهر اهوا به روزه داشتن اعالن نمودم تا خويشتن را در حضور خداي خود متواضع نموده، راهي راست براي خود و عيال خويش 21

 .و همة اموال خود از او بطلبيم
راه اعانت كنند، چونكه به پادشاه عرض كرده، گفته بوديم كه دست  زيرا خجالت داشتم كه سپاهيان و سواران از پادشاه بخواهيم تا ما را از دشمنان در 22

 .خداي ما بر هركه او را مي طلبد، به نيكويي مي باشد، اما قدرت و غضب او به ضد آناني كه او را ترك مي كنند
 . پس روزه گرفته، خداي خود را براي اين طلب نموديم و ما را مستجاب فرمود23
 .اي كهنه، يعني شَربيا و حشَبيا و ده نفر از برادران ايشان را با ايشان جدا كردم و دوازده نفر از رؤس24
 . و نقره و طال و ظروف هدية خداي ما را كه پادشاه و مشيران و سرورانش و تمامي اسرائيلياني كه حضور داشتند داده بودند، به ايشان وزن نمودم25
 .وف نقره و صد وزنة طال به دست ايشان وزن نمودم پس ششصد و پنجاه وزنة نقره و صد وزنة ظر26
 . و بيست طاس طال هزار درهم و دو ظرف برنج صيقلي خالص كه مثل طال گرانبها بود27
 .شما براي خداوند مقدس مي باشيد و ظروف نيز مقدس است و نقره و طال به جهت يهوه خداي پدران شما هدية تبرعي است«:  و به ايشان گفتم28
پس بيدار باشيد و اينها را حفظ نماييد تا به حضور رؤساي كهنه و الويان و سروران آباي اسرائيل در اورشليم، به حجره هاي خانة خداوند به وزن  29

  .بسپاريد

 . آنگاه كاهنان و الويان وزن طال و نقره و ظروف را گرفتند تا آنها را به خانة خداي ما به اورشليم برسانند30
و دست خداي ما با ما بود و ما از دست دشمنان و كمين نشينندگان سر . روز دوازدهم ماه اول از نهر اهوا كوچ كرده، متوجة اورشليم شديم پس در 31

 .راه خالصي داد
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 . و چون به اورشليم رسيديم سه روز در آنجا توقف نموديم32
ت مريموت بن اورياي كاهن وزن كردند؛ و العازار بن فينحاس با او بود؛ و يوزاباد بن  و در روز چهارم نقره و طال و ظروف را در خانة خداي ما به دس33

 يشوع و نوعديا ابن بنّوي الويان با ايشان بودند و

 . همه را به شماره و به وزن حساب كردند و وزن همه در آن وقت نوشته شد34
ي خداي اسرائيل گذرانيده، يعني دوازده گاو و نود و شش قوچ و هفتاد و هفت بره و  و اسيراني كه از اسيري برگشته بودند، قرباني هاي سوختني برا35

 .دوازده بز نر، به جهت قرباني گناه، براي تمامي اسرائيل كه همة اينها قرباني سوختني براي خداوند بود
 . خانة خدا را اعانت نمودند ايشان قوم و  و چون فرمانهاي پادشاه را به امراي پادشاه و واليان ماوراي نهر دادند،36
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قوم اسرائيل و كاهنان و الويان خويشتن را از امت هاي كشورها جدا نكرده اند بلكه موافق «: و بعد از تمام شدن اين وقايع، سروران نزد من آمده، گفتند 1
 ان و اموريان رفتار نموده اندرجاسات ايشان، يعني كنعانيان وحتيان و فرزّيان و يبوسيان و عمونيان و موآبيان و مصري

 زيرا كه از دختران ايشان براي خود و پسران خويش زنان گرفته و ذريت مقدس را با امتّ هاي كشورها مخلوط كرده اند و دست رؤسا و حاكمان در 2
 .اين خيانت مقدم بوده است

 . خود را كندم و متحير نشستم پس چون اين سخن را شنيدم، جامه و رداي خود را چاك زدم و موي سر و ريش3
 . آنگاه، همة آناني كه به سبب اين عصيان اسيران، از كالم خداي اسرائيل مي ترسيدند، نزد من جمع شدند و من تا وقت هدية شام، متحير نشستم4
 .بسوي يهوه خداي خويش برافراشتم و در وقت هدية شام، از تذلّل خود برخاستم و با لباس و رداي دريده، به زانو در آمدم و دست خود را 5
اي خداي من، خجالت دارم و از بلند كردن روي خود بسوي تو اي خدايم شرم دارم، زيرا گناهان ما باالي سرما زياده شده، و تقصيرهاي ما تا :  و گفتم6

 .    به آسمان عظيم گرديده است

م و ما و پادشاهان و كاهنان ما به سبب گناهان خويش، به دست پادشاهان كشورها به  ما از ايام پدران خود تا امروز مرتكب تقصيرهاي عظيم شده اي7
 .شمشير و اسيري و تاراج و رسوايي تسليم گرديده ايم، چنانكه امروز شده است

8ي براي ما واگذاشته است و ما را در مكان مقدفَرس خود ميخي عطا فرموده است و  و حال اندك زماني لطف از جانب يهوه خداي ما بر ما ظاهر شده، م
 .   خداي ما چشمان ما را روشن ساخته، اندك حيات تازه اي در حين بندگي ما به ما بخشيده است

 زيراكه ما بندگانيم، ليكن خداي ما، ما را در حالت بندگي ترك نكرده است، بلكه ما را منظور پادشاهان فارس گردانيده، حيات تازه بخشيده است تا خانة 9
 .خداي خود را بنا نماييم و خرابيهاي آن را تعمير كنيم و ما را در يهودا و اورشليم قلعه اي بخشيده است

 . و حال اي خداي ما بعد از اين چه گوييم، زيرا كه اوامر تو را ترك نموده ايم10
 تصّرف آن مي رويد، زميني است كه از نجاسات امت هاي  كه آنها را به دست بندگان خود انبيا امر فرموده و گفته اي كه آن زميني كه شما براي11

 .كشورها نجس شده است و آن را به رجاسات و نجاسات خويش، از سر تا سر مملّو ساخته اند
بد مطلبيد تا  پس اآلن، دختران خود را به پسران ايشان مدهيد و دختران ايشان را براي پسران خود مگيريد و سالمتي و سعادتمندي ايشان را تا به ا12

 قوي شويد و نيكويي آن زمين را بخوريد و آن را براي پسران خود به ارثيت ابدي واگذاريد و

 و بعد از همة اين بالياي كه به سبب اعمال زشت و تقصيرهاي عظيم ما بر ما وارد شده است، با آنكه تو اي خداي ما، ما را كمتر از گناهان ما عقوبت 13
    الصي اي به ما داده اي،رسانيده اي و چنين خ

 آيا مي شود كه ما را ديگر اوامر تو را بشكنيم و با امتّ هاي كه مرتكب اين رجاسات شده اند، مصاهرت نماييم؟ و آيا تو بر ما غضب نخواهي نمود و ما 14
 را چنان هالك نخواهي ساخت كه بقبتي و نجاتي باقي نماند؟

اينك ما به حضور تو در تقصيرهاي خويش حاضريم، زيرا كسي   هستي چونكه بقيتي از ما مثل امروز ناجي شده اند،  اي يهوه خداي اسرائيل تو عادل15
 . نيست كه به سبب اين كارها، در حضور تو تواند ايستاد

  
10 

ظيمي از مردان و زنان و اطفال اسرائيل نزد وي  پس چون عزْرا دعا و اعتراف مي نمود و گريه كنان پيش خانة خدا رو به زمين نهاده بود، گروه بسيار ع1
 .جمع شدند، زيرا قوم زارزار مي گريستند

ما به خداي خويش خيانت ورزيده، زنان غريب از قومهاي زمين گرفته ايم؛ ليكن االن «:  و شَكَبيا ابن يحئيل كه از بني عيالم بود جواب داد و به عزَرا گفت2
 .ب باقي استاميدي براي اسرائيل در اين با

 پس حال با خداي خويش عهد ببنديم كه آن زنان و اوالد ايشان را برحسب مشورت آقايم و آناني كه از امر خداي ما مي ترسند دور كنيم و موافق 3
 .شريعت عمل نماييم
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 ».پس قوي دل باش و به كار بپرداز.  برخيز زيرا كه اين كار تو است و ما با تو مي باشيم4
5نَه و الويان و تمامي اسرائيل را قَسم داد كه برحسب اين سخن عمل نمايند، پس قسم خوردند آنگاه عزْرا برخاسته، رؤساي كَه. 
 و عزْرا از پيش روي خانة خدا برخاسته، به حجرة يهوحانان بن الياشيب رفت و نان نخورده و آب ننوشيده به آنجا رفت،  زيرا كه به سبب تقصير 6

 .رفته بوداسيران ماتم گ
 . و به همة اسيران در يهودا و اورشليم ندا در دادند كه به اورشليم جمع شوند7
 . و هر كسي كه تا روز سوم، برحسب مشورت سروران و مشايخ حاضر نشود، اموال او ضبط گردد و خودش از جماعت اسيران جدا شود8
و به سبب اين امر .  و بنيامين در اورشليم جمع شدند و تمامي قوم درسعة خانة خدا نشستندهمة مردان يهودا  پس روز سوم كه روز بيستم ماه نهم بود، 9

 .و به سبب باران، سخت مي لرزيدند
 .شما خيانت ورزيده و زنان غريب گرفته، جرم اسرائيل را افزوده ايد«:  آنگاه عزْراي كاهن برخاسته، به ايشان گفت10
 . خود را تمجيد نماييد و به ارادة او عمل كنيد و خويشتن را از قومهاي زمين و از زنان غريب جدا سازيد پس اآلن يهوه خداي پدران 11

 .چنانكه به ما گفته اي همچنان عمل خواهيم نمود:  تمامي جماعت به آواز بلند جواب دادند و گفتند12
  .يمی کرده ايم در اين باب گناه عظ اين امر كار يك يا دو روز نيست، زيرا كه اما خلق بسيارند و وقت باران است و طاقت نداريم كه بيرون باستيم و13
براي تمامي جماعت تعيين بشوند و جميع كساني كه در شهرهاي ما زنان غريب گرفته اند، در وقت هاي معين بيايند و مشايخ و داوران  پس سروران ما 14

  .ربارة اين امر از ما رفع گرددهر شهر همراه ايشان بيايند، تا حدت خشم خداي ما د

 . لهذا يوناتان بن عسائيل و يحزيا ابن تقْوه بر اين امر معين شدند و مشُالّم و شَبتائي الوي، ايشان را اعانت نمودند15
پس در روز . همة ايشان ثبت گرديد و اسيران چنين كردند و عزْراي كاهن و بعضي از رؤساي آبا، برحسب خاندانهاي آباي خود منتخب شدند و نامهاي 16

 . براي تفتيش اين امر نشستند اول ماه دهم،
 .به اتمام رسانيدند  و تا روز اول ماه اول، كار همة مرداني را كه زنان غريب گرفته بودند، 17
 نش معسيا و اَليعرز و ياريب و جدلْيا، و بعضي از پسران كاهن پيدا شدند كه زنان غريب گرفته بودند و از بني يشُوع بن يوصادوق و برادرا18

 . و ايشان دست دادند كه زنان خود را بيرون نمايند و قوچي به جهت قرباني جرم خود گذرانيدند19
 . و از بني امير، حناني و زَبديا20
 . و از بني حاريم، معسيا و ايليا و شَمعيا و يحيويل و عزّيا21
22نْئيل و يوزاباد و اَلْعاسه و از بني فَشْحيا و اسمعيل و نَبسعوعيناي و مور، اَلْب. 
 .و فَتَحيا و يهودا و اَليعزْر.  و از الويان، يوزاباد و شمعي و قَاليا كه قليطا باشد23
 .  اَلياشيب و از دربانان، شَلُّوم و طالَم و اُوري  و از معنيان،24

 . فَرعوش، رميا و يِزّيا و ملْكيآ، و ميآمين و العازار و ملْكيا و بنايااز بني:  و اما از اسرئيليان25
 . و از بني عيالم، متَّنيا و زّكريا و يحيئيل و عبدي و يريموت و ايلّيا26
 . و از بني زَنُّو، اَلْيوعيناي و اَلْياشيب و متَّنْيا و يريموت و زاباد و عزيزا27
 . ي، و از يهوحانان و حنَنْيا و زَباي و عنْالي و از بني بابا28

  و از بني باني، مشُالم و ملُّوك و عدايا و ياشوب و شَآل و راموت و29

 . و از بني فَحتْ، موآب عدنا و كَالن و بنايا و معسيا و متَّنيا و بصَلْئيل و بِنُّوي و منَسي30
31شّيون و از بني حاريم، اَليعزر و امعيا و شعا و شَملْكيآ و م. 
 . و بنيامين و ملُّوك و شَمريا32
 . از بني حاشوم، متّناي و متّانه و زاباد و اَليفَلَط و يريماني و منَسي و شمعي33
 . از بني باني، معداي و عمرام و اوئيل34
 . و بنايا و بيديا و كَلُوهي35
 .ياشيب و ونْيا و مريموت و اَل36ْ
 . و متَّنْيا و متَّناي و يعسو37
 . و باني و بِنُّوي و شمعي38
 . و شَلَميا و ناتان و عدايا39
  و مكْنَدباي و شاشاي و شاراي و40
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  و عزْزئيل و شَلَيا و شَمريا و41

 . و شلُّوم و اَمريا و يوسف42
 .بينا و يِدو و يوئيل و بنايا از بني نَبو، يعيِئيل و متَّنْيا و زاباد و ز43َ
 . جميع اينها زنان غريب گرفته بودند و بعضي از ايشان زناني داشتند كه از آنها پسران توليد نموده بودند44
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 كتاب نَحميا

  
  
1 

  .در ماه كسلو در سال بيستم، هنگامي كه من در دارالْسلطنه شوشان بودم، واقع شد:  كالم نَحميا ابن حكَلْيا1
  . كه حناني، يكي از برادرانم با كساني چند از يهودا آمدند و از ايشان دربارة بقية يهودي كه در اورشليم سؤال نمودم2
آناني كه در آنجا در بلوك از اسيري باقي مانده اند، در مصيبت سخت و افتضاح مي باشند و حصار اورشليم خراب و دروازه «: ادند ايشان امر جواب د3

 ».هايش به آتش سوخته شده است
  . مودم و چون اين سخنان را شنيده ام، نشستم و گريه كرده، ايامي چند ماتم داشتم و به حضور خداي آسمانها روزه گرفته، دعا ن4
آه اي يهوه، خداي آسمانها، اي خداي عظيم و مهيب كه عهد و رحمت را بر آناني كه تو را دوست مي دارند و اوامر تو را حفظ مي نمايند، نگاه مي :  و گفتم5

  داري،
گانت بني اسرائيل مي نمايم، اجابت  گوشهاي تو متوجه و چشمهايت گشاده شود و دعاي بندة خود را كه من در اين وقت نزد تو روز و شب دربارة بند6

  .فرمايي، و به گناهان بني اسرائيل كه به تو ورزيده ايم، اعتراف مي نمايم، زيرا كه هم من و هم خاندان پدرم گناه كرده ايم
 .گاه نداشته ايم خود موسي فرموده بودي، ن  به درستي كه به تو مخالفت عظيمي ورزيده ايم و اوامر و فرايض و احكامي را كه به بندة7
  . خود موسي امر فرمودي، بياد آوركه گفتي شما خيانت خواهيد ورزيد و من شما را در ميان امت ها پراكنده خواهم ساخت  پس حال، كالمي را كه به بندة8
صاي آسمانها باشند، من ايشان را از آنجا  اما چون بسوي من بازگشت نماييد و اوامر مرا نگاه داشته، به آنها عمل نماييد، اگرچه پراكندگان شما در اق9

  .جمع خواهم كرد و به مكاني كه آن را برگزيده ام تا نام خود را در آن ساكن سازم درخواهم آورد
  .    و ايشان بندگان و قوم تو مي باشند كه ايشان را به قوت عظيم خود و به دست قوي خويش فديه داده اي10
 خود را امروز كامياب  عاي بنده ات و دعاي بندگانت كه به رغبت تمام از اسم تو ترسان مي باشند، متوجه بشود و بندة اي خداوند، گوش تو بسوي د11

 .فرمايي و او را به حضور اين مرد مرحمت عطا كني، زيرا كه من ساقيِ پادشاه بودم
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 پيش روي وي بود و من شراب را گرفته، به پادشاه دادم و قبل از آن من  و در ماه نيسان، در سال بيستم اَرتَحشستا پادشاه، واقع شد كه شراب1
  .درحضورش ملول نبودم

  . اين غير از ماللت دل، چيزي نيست، پس من بي نهايت ترسان شدم روي تو چرا ملول است با آنكه بيمار نيستي؟:  و پادشاه مرا گفت2
ويم چگونه ملول نباشد و حال آنكه شهري كه موضع قبرهاي پدرانم باشد، خراب است و دروازهايش به پادشاه تا به ابد زنده بماند؛ ر:  و به پادشاه گفتم3

 آتش سوخته شده؟ 

  چه چيز مي طلبي؟ آنگاه نزد خداي آسمانها دعا نمودم:  پادشاه مرا گفت4
 . ه يهودا و شهر  مقبره هاي پدرانم بفرستي تا آن را تعمير نمايماگر پادشاه را پسند آيد و اگر بنده ات در حضورش التفات يابد، مرا ب:  و به پادشاه گفتم5

طول سفرت چه قدر خواهد بود و كي مراجعت خواهي نمود؟ پس پادشاه صواب ديد كه مرا بفرستد و «:  پادشاه مرا گفت و ملكه به پهلوي او نشسته بود6
  .زماني برايش تعيين نمودم

  . مكتوبات براي واليان ماوراي نهر به من عطا شود تا مرا بدرقه نمايند و به يهودا برسانند  مصلحت ببيند، اگر پادشاه:  و به پادشاه عرض كردم7
 و مكتوبي نيز به آساف كه ناظر درختستانهاي پادشاه است تا چوب براي سقف دروازه هاي قصر كه متعلّق به خانه است، به من داده شود و هم براي 8

 .پس پادشاه برحسب دست مهربان خدايم كه بر من بود، اينها را به من عطا فرمود» .من در آن ساكن شومحصار شهر و خانه اي كه 
  .مكتوبات پادشاه را به ايشان دادم و پادشاه سرداران سپاه و سواران نيز همراه من فرستاده بود  پس چون نزد واليان ماوراي نهر رسيدم، 9
 .ياي غالم عموني اين را شنيدند، ايشان را بسيار ناپسند آمد كه كسي به جهت طلبيدن نيكويي بني اسرائيل آمده است اما چون سنْبلَّط حروني وطُوب10ِ
  . پس به اورشليم رسيدم و در آنجا سه روز ماندم11
 و   چه نهاده بود كه براي اورشليم بكنم؛ و شبانگاهان به اتّفاق چند نفري كه همراه من بودند، برخاستم و به كسي نگفته بودم كه خدايم در دل من12

  .چهارپايي به غير از آن چهار پايي كه بر آن سوار بودم با من نبود
 پس شبانگاهان از دروازة وادي در مقابل چشمة اژدها تا دروازة خاكروبه بيرون رفتم و حصار اورشليم را كه خراب شده بود و دروازه هايش را كه به 13

  .، مالحظه نمودمآتش سوخته شده بود
  . نزد بركة پادشاه گذشتم و براي عبور چهارپايي كه زير من بود، راهي نبود  و ازدروازة چشمه، 14
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  . و در آن شب به كنار نهر برآمده، حصار را مالحظه نمودم و برگشته، از دروازة وادي داخل شده، مراجعت نمودم15
 بودم، زيرا به يهوديان و به كاهنان و به شرفا و سروران و به ديگر كساني كه در كار مشغول مي بودند،  و سروران ندانستند كه كجا رفته يا چه كرده16

 .هنوز خبر نداده بودم
بيايد و حصار . شما باليي را كه در آن هستيم كه اورشليم چگونه خراب و دروازه هايش به آتش سوخته شده است، مي بينيد:  پس به ايشان گفتم17

 .ا تعمير نماييم تا ديگر رسوا نباشيماورشليم ر
. برخيزيم و تعمير نماييم«: آنگاه گفتند.  ايشان را از دست خداي خود كه بر من مهربان مي بود و نيز از سخناني كه پادشاه به من گفته بود خبر دادم18

  .پس دستهاي خود را براي كارِ خوب قوي ساختند
اين چه كار است كه شما : بياي غالم عموني و جشَم عربي اين را شنيدند، ما را استهزا نمودند و ما را حقير شمرده، گفتند اما چون سنْبلَّط حروني و طُو19

   آيا بر پادشاه فتنه مي انگيزيد؟ مي كنيد؟
اما شما در . خاسته، تعمير خواهيم نمودپس ما كه بندگان او هستيم بر. خداي آسمانها ما را كامياب خواهد ساخت:  من ايشان را جواب داده، گفتم20

 .اورشليم، به نصيبي و نه حقّي و نه ذكري مي باشيد
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ايشان آن را تقديس نموده، دروازه هايش را برپا نمودند و آن را تا .  گوسفند را بنا كردند  و اَلْياشيب، رئيس كَهنَه و بردارانش از كاهنان برخاسته، دروازة1
  .س نمودندبرج حنَنْئيل تقدي

  . و به پهلوي او، مردان اريحا بنا كردند و به پهلوي ايشان، زكّور بن امري بنا نمود2
  .ايشان سقف آن را ساختند و درهايش را با قفلها و پشت بندهايش برپا نمودند.  و پسران هسناة، دروازة ماهي را بنا كردند3
 مشُالم بن بركيا ابن مشيزَبئيل تعمير نمود و به پهلوي ايشان، صادوق  وص تعمير نمود و به پهلوي ايشان، و به پهلوي ايشان، مريموت بن اُوريا ابن حق4ُّ

  .بن بعنا تعمير نمود
  . تَقُوعيان تعمير كردند، اما بزرگان ايشان گردن خود را به خدمت خداوند خويش ننهادند  و به پهلوي ايشان،5
  . كُهنْه را تعمير نمودند ايشان سقف آن را ساختند و درهايش را با قفلها و پشت بندهايش برپا نمودند الم بن بسوديا، دروازة و يوياداع بن فاسيح و مش6ُ
  .  نمودند و به پهلوي ايشان، ملَتياي جبعوني و يادون ميرونوتي و مردان جبعون و مصْفه آنچه را كه متعلّق به كُرسي والي ماوراي نهر بود، تعمير7
 و به پهلوي ايشان، عزّيئيل بن حرهايا كه از  زرگران بود، تعمير نمود و به پهلوي او حنَنْيا كه از عطّاران بود تعمير نمود، پس اينان اورشليم را تا حصار 8

  .عريض، مستحكم ساختند
  .مود و به پهلوي ايشان، رفايا اين حور كه رئيس نصف بلد اورشليم بود، تعمير ن9
  . و به پهلوي ايشان، يدايا ابن حروماف در برابر خانة خود تعمير نمود و به پهلوي او حطُّوش بن حشَتْنيا تعمير نمود10
  .و ملْكيا ابن حاريم و حشُّوب بن فَحتْ موآب، قسمت ديگر و برج تنورها را تعمير نمودند 11
  .نصف بلد اورشليم، او و دخترانش تعمير نمودند و به پهلوي او، شَلُّوم بن هلَّوحيش رئيس 12
ايشان آن را بنا كردند و درهايش را با قفلها و پشبندهايش برپا نمودند و هزار ذارع .  و حانون و ساكنان زانوح، دروازه هاي وادي را تعمير نمودند13

  . خاكروبه حصار را تا دروازة
  .او آن را بنا نمود. يم، دروازة خاكروبه را تعمير نمود و ملْكيا اَبن ركاب رئيس بلد بيت هكّار14
او آن را بنا كرده، سقف آن را ساخت و درهايش را با قفلها و پشت بندهايش برپا .  چشمه را تعمير نمود  و شَلُّون بن كُلْخُوزه رئيس بلد مصْفَه، دروازة15

  . اي كه از شهر داود فرود مي آمد شَلَح را نزد باغ پادشاه نيز تا زينه نمود و حصار بركَة
  . مصنوعه و تا بيت جباران را تعمير نمود  و بعد از او نحميا ابن عزْبوق رئيس نصف بلد بيت صور، تا برابر مقبرة داود و تا بِركَة16
  .  در حصّة خود تعمير نمود و بعد از او الويان، رحوم بن باني تعمير نمود و به پهلوي او حشَبيا رئيس نصف بلد قَعيلَه17
  . و بعد از او برادران ايشان، بواي ابن حيناداد، رئيس نصف بلد قَعيلَه تعمير نمود18
  . و به پهلوي او، عازَر بن يشُوع رئيس مصْفَه قسمت ديگر را در برابر فراز سالح خانة نزد زاويه، تعمير نمود19
  . اَلْياشيب، رئيس كَهنَه تعميرنمود  صميم قلب قسمت ديگر را از زاويه تا دروازة به  و بعد از او با روك بن زَبّاي،20
  . و بعد از او مريموت بن اوريا ابن هقُّوص قسمت ديگر را از در خانة الياشيب تا آخر خانة الياشيب، تعمير نمودند21
  . و بعد از او كاهنان، از اهل غُور تعمير نمودند22
  .و بعد از ايشان، عزريا ابن معسيا ابن عتْنْيا به جانب خانة خود تعمير نمودند. ان بنيامين و حشُّوب در برابر خانة خود تعمير نمودند و بعد از ايش23
  . و بعد از او، بنّوي ابن حيناداد قسمت ديگر را از خانة عزْريا تا زاويه و تا برجش تعمير نمودند24
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  و بعد از او فدايا ابن فَرعوش، . ر زاويه و برجي كه از خانة فوقاني پادشاه خارج و نزد زندانخانه است، تعمير نمود و فاالل بن اوزاي از براب25
  . و نَتيئيم در عوفَل تا برابر دروازة آب بسوي مشرق و برج خارجي، ساكن بودند26
  .حصار عوفل تعمير نمودند و بعد از او، تًقُّوعيان قسمت ديگر را از برابر برج خارجي بزرگ تا 27
  . و كاهنان، هر كدام در برابر خانة خود از باالي دروازة اسبان تعمير نمودند28
  . شرقي بود، تعمير نمود  و بعد از ايشان صادوق بن امير در برابر خانة خود تعميرنمود و بعد از او شَمعيا ابن شَكَنْيا كه مستحفظ دروازة29
يا ابن شَلَميا و حانُون پسر ششم صاالف، قسمت ديگر را تعمير نمودند و بعد از ايشان مشُالّم بن بركيا در برابر مسكن خود، تعمير  و بعد از او حنَن30ْ

  .نمود
  .د و بعد از ملْكيا كه يكي از زرگران بود، تا خانه هاي نَتينْيم و تجار را در برابر دروازة مفقاد تا باالخانة برج، تعمير نمو31
 . و ميان باالخانة برج و دروازة گوسفند را زرگران و تاجران، تعمير نمودند32
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  . خشمش افروخته شده، بسيار غضبناك گرديد و يهوديان را استهزا نمود  و هنگامي كه سنْبلَّط شنيد كه به  بناي حصار مشغول هستيم،1
 آيا شهر را براي خود مستحكم خواهند ساخت و قرباني  ين يهوديان ضعف چه مي كنند؟ا«:  و در حضور برادرانش و لشكر سامره متكلّم شده، گفت2

    و سنگها از توده هاي خاكروبه، زنده خواهند ساخت؟ و حال آنكه سوخته شده است؟ خواهند گذرانيد و در يك روز كار را به انجام خواهند رسانيد؟
  !شغالي نيز بر آنچه ايشان بنا مي كنند باال رود، حصار سنگي ايشان منهدم خواهد ساختاگر «:  و طُوبياي عموني كه نزد او بود گفت3

  . به تاراج تسليم كن  اي خداي بشنو، زيراكه خوار شده ايم و مالمت ايشان بسر ايشان برگردان و ايشان را در زمين اسيري،4
 . مساز زيراكه خشم تو را پيش روي بنّايان به هيجان آورده اند و عصيان ايشان را مستور منما و گناه ايشان را از حضور خود محو5
  . پس حصار را بنا نموديم و تمامي حصار تا نصف بلندي اش بهم پيوست، زيرا كه دل قوم در كار بود6
و شكافهايش بسته مي شود، آنگاه خشم  و چون سنْبلَّط و طُوبيا و اعراب و عمونيان و اَشْدوديان شنيدند كه مرمت حصار اورشليم پيش رفته است 7

  .ايشان به شدت افروخته شد
  . و جميع ايشان توطئه نمودند كه بيايند و با اورشليم جنگ نمايند و به آن ضرر برسانند8
  . پس نزد خداي خود دعا نموديم و از ترس ايشان روز و شب پاسبانان در مقابل ايشان قرار داديم9
10االن تلف شده است و هوار بسيار است كه نمي توانيم حصار را بنا نماييم و يهوديان گفتند كه قوت حم.  
  .تا ما در ميان ايشان داخل شده، ايشان را بكشيم و كار را تمام نماييم آگاه نخواهند شد و نخواهند فهميد، :  و دشمنان ما مي گفتند11
 .ايشان از هر طرف به ما حمله خواهند آورد چون شما برگرديد، «:  مرتبه به ما  گفتند و واقع شد كه يهودياني كه نزد ايشان ساكن بودند آمده ده12
 پس قوم را در جايهاي پست در عقب حصار و بر مكانهاي خالي تعيين نمودم و ايشان را برحسب قبايل ايشان، با شمشيرها و نيزه ها و كمانهاي ايشان 13

  .قرار دادم
از ايشان مترسيد، بلكه خداوند عظيم و مهيب را بياد آوريد و به جهت برادران و «: زرگان و سروران و بقية قوم گفتم پس نظر كرده برخاستم و به ب14

  .پسران و دختران و زنان و خانه هاي خود جنگ نماييد

  .س به كار خود به حصار برگشتيم آنگاه جميع ما هرك  و چون دشمنان ما شنيدند كه ما آگاه شده ايم و خدا مشورت ايشان را باطل كرده است،15
  . نصف ديگر ايشان، نيزه ها و سپرها و كمانها و زره ها را مي گرفتند و سروران در عقب تمام خاندان يهودا مي بودند  و از آن روز به بعد،16
  . كردند و به دست ديگر اسلحه مي گرفتند هركدام به يك دست كار مي  و آناني كه حصار را بنا مي  كردند و آناني كه بار مي بردند و عمله ها،17
 . و بنايان هر كدام شمشير بر كمرخود بسته، بنّايي مي كردند، و كَرِنّا نواز از نزد من ايستاده بود18
  .كار بسيار وسيع است و ما بر حصار متفّرق و از يكديگر دور مي باشيم«:  قوم گفتم  و به بزرگان و سروران و بقية19
  . كه آواز كَرِنّا را بشنويد در آنجا نزد ما جمع شويد و خداي ما براي ما جنگ خواهد نمود پس  هرجا20
  . پس به كار مشغول شديم و نصف ايشان از طلوع فجر تا بيرون آمدن ستارگان، نيزه ها را مي گرفتند21
  .اي ما پاسباني نمايد و در روز به كار بپردازدهركس با بندگانش در اورشليم منزل كند تا در شب بر:  و هم در آن وقت به قوم گفتم22
 . و من و برادران و خادمان من و پاسباني كه در عقب من مي بودند، هيچكدام رخت خود را نكنديم و هركس با اسلحة خود به آب مي رفت23
  
5 

   و قوم و زنان ايشان، بر برادران يهود خود فرياد عظيمي برآوردند 1
  .پس گندم بگيريم تا بخوريم و زنده بمانيم. ما پسران و دختران ما بسياريم«ند كه  و بعضي از ايشان گفت2
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  .مزرعه ها و تاكستانها و خانه هاي خود را گرو مي دهيم تا به سبب قحط، گندم بگيريم:  و بعضي گفتند3
  .تيمنقره را به عوض مزرعه ها و تاكستانهاي خود براي جزية پادشاه قرض گرف« و بعضي گفتند كه 4
 و حال جسد ما مثل جسدهاي برادران ماست و پسران ما مثل پسران ايشان؛ و اينك ما پسران و دختران خود را به بندگي مي سپاريم و بعضي از 5

  .دختران ما كنيز شده اند؛ و در دست ما هيچ استطاعتي نيست زيراكه مزرعه ها و تاكستانهاي ما از آن ديگران شده است

  . ايشان و سخن ايشان را شنيدم بسيار غضبناك شدم پس چون فرياد6
و جماعتي عظيم به ضّد ! شما هر كس از برادر خود ربا مي گيريد:  و با دل خود مشورت كرده، بزرگان و سروران را عتاب نمودم و به ايشان گفتم7

  .ايشان جمع نمودم
 حتّي المقدور فديه كرده ايم و آيا شما برادران خود را مي فروشيد و آيا مي  ته شده اند،ما برادران يهود خود را كه به امت ها فروخ«:  و به ايشان گفتم8

 . شود كه ايشان به ما فروخته شوند؟ پس خاموش شده، جوابي نيافتند

  داي ما سلوك نماييد؟آيا نمي بايد شما به سبب مالمت امت هايي كه دشمن ما مي باشند، در ترس خ. كاري كه شما مي كنيد، خوب نيست:  و گفتم9
  .پس سزاوار است كه اين ربا را ترك نماييم.  و نيز من و برادران و بندگانم نقره و غلّة به ايشان قرض  داده ايم10
 ايد، به ايشان  و اآلن امروز مزرعه ها و تاكستانها و باغات زيتون و خانه هاي ايشان و صد يك از نقره و غلّة و عصير انگور و روغن كه بر ايشان نهاده11

  .رد كنيد

آنگاه كاهنان را خوانده، به ايشان . رد خواهيم كرد و از ايشان مطالبه نخواهيم نمود و چنانكه تو فرمودي به عمل خواهيم آورد« پس جواب دادند كه 12
  .قَسم دادم كه بر وفق اين كالم رفتار نمايند

پس تمامي . اين كالم را ثابت ننمايد، از خانه و كسبش چنين بتكاند و به اين قَسم تكانيده و خالي بشودخدا هركس را كه :  پس دامن خود را تكانيده گفتم13
 .جماعت گفتند آمين و خداوند را تسبيح خواندند و قوم برحسب اين كالم عمل نمودند

 دومِ اَرتَحشَستا پادشاه، كه دوازده سال بود من و برادرانم  و نيز از روزي كه به والي بودن زمين يهوه مأمور شدم، يعني از سال بيستم تا سال سي و14
  .وظيفة واليگري را نخورديم

 اما واليان اول كه قبل از من بودند، بر قوم بار سنگين نهاده، عالوه بر چهل مثقال نقره، نان و شراب نيز از ايشان مي گرفتند و خادمان ايشان بر قوم 15
  .ن به سبب ترس خدا چنين نكردمليكن م. حكمراني مي كردند

  . و من نيز در ساختن حصار مشغول مي بودم و هيچ مزرعه نخريديم و همة بندگان من در آنجا به كار جمع بودند16
  . و صد و پنجاه نفر از يهوديان و سروران، سواي آناني كه از امت هاي مجاور ما نزد ما مي آمدند، بر سفرة من خوراك مي خوردند17
 آنچه براي هر روز مهيا مي شد، يك گاو و شش گوسفند پرواري مي بود و مرغها نيز براي من حاضر مي كردند؛ و هر ده روز مقداري كثير از هر  و18

 .اما معهذا وظيفة واليگري را نطلبيدم زيرا كه بندگي سخت بر اين قوم مي بود. گونة شراب
 .م، مرا به نيكويي ياد آور اي خدايم موافق هرآنچه به اين قوم عمل نمود19
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 و چون سنْبلَّط و طُوبيا و جشَم عربي و ساير دشمنان ما شنيدند كه حصار را بنا كرده ام و هيچ رخنه اي در آن باقي نمانده است، با آنكه درهاي دروازه 1
  هايش را هنوز برپا ننموده بودم، 

  .اما ايشان قصد ضرر من داشتند» .تا در يكي از دهات بيابان اونو مالقات كنيمبيا :  سنْبلَّط و جشَم نزد من فرستاده، گفتند2
من در مهم عظيمي مشغولم و نمي توانم فرود آيم، چرا كار حيني كه را ترك كرده، نزد شما فرود آيم به تعويق :  پس قاصدان نزد ايشان فرستاده گفتم3

  .افتد

  . فرستادند و من مثل اين جواب به ايشان پس فرستادم و ايشان چهار دفعه مثل اين پيغام به من4
   پس سنْبلَّط دفعة پنجم خادم خود را به همين طور نزد من فرستاد و مكتوبي گشوده در دستش بود،5
براي همين حصار را بنا مي در ميان امت ها شهرت يافته است و جشَم اين را مي گويد كه تو و يهودا قصد فتنه انگيزي داريد و «:  كه در آن مرقوم بود6

  .كني و تو بر وفق اين كالم، مي خواهي كه پادشاه ايشان بشوي
پس . و حال بر وفق اين كالم، خبر به پادشاه خواهد رسيد.  و انبيا نيز تعيين نمودة تا دربارة تو در اورشليم ندا كرده گويند كه در يهودا پادشاهي است7

 .بيا تا با هم مشورت نماييم
   بلكه آن را از دل خود ابداع نموده اي مثل اين كالم كه تو مي گويي واقع نشده است،: اه نزد او فرستاده گفتم آنگ8
 .پس حال اي خدا دستهاي مرا قّوي ساز.  زيرا جميع ايشان خواستند ما را بترسانند، به اين قصد كه دستهاي ما را از كار باز دادند تا كرده نشود9
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 خدا در هيكل جمع شويم و درهاي هيكل را ببنديم زيرا كه  در خانة«:  پس گفت يا ابن داليا ابن مهِيطَبئيل رفتم و او در را بر خود بسته بود، و به خانة شَمع10
 . به  قصد كشتن تو خواهند آمد

  رد؟ من نخواهم آمد؟آيا مردي چون من فرار بكند؟ و كيست مثل من كه داخل هيكل بشود تا جان خود را زنده دا«:  من گفتم11
  . زيرا درك كردم كه خدا او را هرگز نفرستاده است، بلكه خودش به ضّد من نبوت مي كند و طُوبيا و سنْبلَّط او را اجير ساخته اند12
 .ه مرا مفتضح سازند و از اين جهت او را اجير كرده اند تا من بترسم و به اينطور عمل نموده، گناه ورزيدم و ايشان خبر بد پيدا نمايم ك13
 . اي خدايم، طُوبيا و سنْبلَّط را موافق اين اعمال ايشان و همچنين نُؤعديه نبية و ساير انبيا را كه مي خواهند مرا بترسانند، به يادآور14
  . پس حصار در بيست و پنجم ماه ايلُول در پنجاه و دو روز به اتمام رسيد15
منان ما اين را شنيدند و همة امت هايي كه مجاور ما بودند اين را ديدند، در نظر خود بسيار پست شدند و دانستند كه اين  و واقع شد كه چون جميع دش16

  .كار از جانب خداي ما معمول شده است
  سيد، و در آن روزها نيز بسياري از بزرگان يهودا مكتوبات نزد طُوبيا مي فرستادند و مكتوبات طُوبيا نزد ايشان مي ر17
 زيرا كه بسا از اهل يهودا با او همداستان شده بودند، چونكه او داماد شَكَنيا ابن آره بود و پسرش يهوحانان، دختر مشُالّم بن بركيا را به زني گرفته 18

    بود،
 .مكتوبات مي فرستاد تا مرا بترساندو طُوبيآ .  و دربارة حسنات او به حضور من نيز گفتگو مي كردند و سخنان مرا به او مي رسانيدند19
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   و چون حصار بنا شد و درهايش را برپا نمودم و دربانان و مغنيان و الويان ترتيب داده شدند،1
  . آنگاه برادر خود حناني و حنَنَيا رئيس قصر را، زيرا كه او مردي امين و بيشتر از اكثر مردمان خدا ترس بود، بر اورشليم فرمان دادم2
از ساكنان اورشليم . و ايشان را گفتم دروازه هاي اورشليم را تا آفتاب گرم نشود باز نكنند و مادامي كه حاضر باشند، درها را ببندند و قفل كنند 3

 .پاسبانان قرار دهيد كه هر كس به پاسباني خود و هر كدام به مقابل خانة خويش حاضر باشند
  . ونش كم و هنوز خانه ها بنا نشده بود و شهر وسيع و عظيم بود و قوم در اندر4
 و خداي من در دلم نهاد كه بزرگان و سروران و قوم را جمع نمايم تا برحسب نسب نامه ها ثبت كردند و نسب نامة آناني را كه مرتبه اول برآمده بودند 5

 : يافتم و در آن بدين مضمون نوشته ديدم

 برآمده بودند و هر كدام از ايشان به اورشليم و يهودا به  ي كه نَبوكَد نَصَّر پادشاه بابل به اسيري برده بود، اينانند اهل واليتها كه از اسيري آن اشخاص6
  .شهر خود برگشته بودند

و بِغْواي و نَحوم و بعنَه، و شمارة يسوع و نَحميا و عزْريا و رعميا و نَحماني و مردخاي و بِلْشان و مسفارِت :  اما آناني كه همراه زربابل آمده بودند7
  :مردان قوم اسرائيل

  . بني فَرعوش، دو هزار و يك صد و هفتاد و دو8
  .     بني شَفَطْيا، سيصد و هفتاد و دو9
  . بني آرح، ششصد و پنجاه و دو10
  . بني فَحت موآب از بني يشُوع و يوآب، دو هزار و هشتصد و هجده11
  .ار و دويست و پنجاه و چهار بني عيالم، هز12
  . بني زَتُّو، هشتصد و چهل و پنج13
  . بني زَكّاي، هفتصد و شصت14
  . بني بِنُوي، ششصد و چهل و هشت15
  . بني باباي، ششصد و بيست و هشت16
  . بني عزْجد، دو هزار و سيصد و بيست و دو17
  .  بني اَدونيقام، ششصد و شصت و هفت18
  . هزار و شصت و هفت بني بِغْواي، دو19
  . بني عاديِن، ششصد و پنجاه و پنج20
  .  بني آطير از خاندان حزْقيا، نود و هشت21
  . بني حاشُوم، سيصد و بيست و هشت22
  . بني بيصاي، سيصد و بيست و چهار23
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  . بني حاريف، صد و دوازده24
  .  بني جبعون، نود و پنج25
  . و هشتاد و هشت مردمان بيت لحم و نَطُوفَه، صد26
  . مردمان عناتُوت، صد و بيست و هشت27
  . مردمان بيت عزْموت، چهل و دو28
  . مردمان قريه يعاريم و كَفَيره و بئيروت، هفتصد و چهل و سه29
  . مردمان رامه و جبع، ششصد و بيست و يك30
  .  مردمان مكْماس، صد و بيست و دو31
  .د و بيست و سه مردمان بيت ايل و عاي، ص32
  .  مردمان نَبوي ديگر، پنجاه و دو33
  . بني عيالم ديگر، هزار و دويست و پنجاه و چهار34
  .  بني حاريم، سيصد و بيست35
  . بني اَريحا، سيصد و چهل و پنج36
  . بني لُود و حاديد و اُونُو، هفتصد و بيست و يك37
  .  بني سنائَة، سه هزار و نه صد و سي38
  .بني يدعيا از خاندان يشُوع، نه صد و هفتاد و سه:  كاهنان و اما39
  . بني امير، هزار و پنجاه و دو40
  .  بني فَشْحور، هزار و دويست و چهل و هفت41
  .  بني حاريم، هزار و هفده42
  . بني يشُوع از خاندان قَدميئيل و از بني هودويا، هفتاد و چهار:  و اما الويان43
  . بني آساف، صد و چهل و هشت: نيان و مغ44
  . بني شَلُّوم و بني آطير و بني طَلْمون و بني عقُّوب بني حطيطَه و بني سوباي، صد و سي و هشت:  و دربانان45
  .بني صيحه، بني حسوفا، بني طَبايوت:  و اما نَتينْيم46
  . بني فيروس، بني سيعا، بني فادون47
  .بني حجابه، بني سلْماي بني لَبلنَه، 48
  .  بني حانان، بني جِديل، بني جاحر49
  . بني رآيا، بني عزّا، بني فاسيح50
  . بني بيساي، بني معونيم، بني نَفيشَسيم52
  .  بني بقْبوق، بني حقُوفا، بني حرحور53
  .  بني بصَليت، بني محيده، بني حرشا54
55قُوس، بني سيسرح بني برا، بني تام.  
  . بني نَصيح، بني حطيفا56
  .بني سوطاي، بني سوفَرت، بني فَريدا:  و پسران خادمان سليمان57
  .     بني يعال، بني درقون، بني جديل58
  . بني شَفَطْيا، بني حطّيل، بني فُوخَره حظُّبائيم، بني آمون59
  .، سيصد و نود و دو جميع نَتينْيم و پسران خادمان سليمان60
 و اينانند آناني كه از تلّ ملْح و تلّ حرشا كَروب و اَدون و امير برآمده بودند، اما خاندان پدران و عشيرة خود را نشان نتوانستند داد كه آيا از اسرائيليان 61

  .بودند يا نه
  . بني داليا، بني طُبيا، بني نَقُوده، ششصد و چهل و دو62
  . پس به نام ايشان مسمي شدند  بني برزِالّي كه يكي از دختران برزِالّيي جِلْعادي را به زني گرفته بود، بني حبايا، بني هقّوص،: از كاهنان و 63
 . اينان انساب خود را در ميان آناني كه در نسب نامه ها ثبت شده بودند طلبيدند، اما نيافتند، پس از كهانت اخراج شدند64
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  .پس ترشاتا به ايشان امر فرمود كه تا كاهني با اوريم و تُميم برقرار نشود، از قدسِ اقداس نخورند 65
  .       تمامي جماعت با هم چهل و دو هزار و سيصد و شصت نفر بودند66
  .  دويست و چهل و پنج نفر بودند سواي غالمان و كنيزان ايشان كه هفت هزار و سيصد و سي و هفت نفر بودند و مغنيان و مغنيات ايشان67
  .  و اسبان ايشان، هفتصد و سي و شش و قاطران ايشان، دويست و چهل و پنج68
 .  و شتران، چهارصد و سي و پنج و حماران، شش هزار و هفتصد و بيست بود69

  .  پانصد و سي دست لباس كهانت به خزانه داداما ترشاتا هزار درم طال و پنجاه قاب و.  و بعضي از رؤساي آبا هدايا به جهت كار دادند70
  . و بعضي از رؤساي آبا، بيست هزار درم طال و دو هزار و دويست مناي نقره به خزينه به جهت كار دادند71
  .بيست هزار درم طال و دو هزار مناي نقره و شصت و هفت دست لباس كهانت:  و آنچه ساير قوم دادند اين بود72
ويان و دربانان و مغنيان و بعضي از قوم و نَتينْيم و جميع اسرائيل، در شهرهاي خود ساكن شدند و چون ماه هفتم رسيد، بني اسرائيل  پس كاهنان و ال73

 .در شهرهاي خود مقيم بودند
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 كه خداوند به اسرائيل امر فرموده بود،  و تمامي، قوم مثل يك مرد درسعة پيش دروازة آب جمع شدند و به عزْراي كاتب گفتند كه كتاب تورات موسي را1
  .بياورد

  . و عزْراي كاهن، تورات را در روز اول ماه هفتم به حضور جماعت از مردان و زنان و همة آناني كه مي توانستند بشنوند و بفهمند، آورد2
هركه  مي توانست بفهمد خواند و تمامي قوم به كتاب  و آن را در سعة پيش دروازة آب از روشنايي صبح تا نصف روز، در حضور مردان و زنان و 3

  .تورات گوش فراگرفتند
 و عزْراي كاتب بر منبر چوبي كه به جهت اينكارساخته بودند، ايستاد و به پهلويش از دست راستش متَّتْيا و شَمع و عنايا و اُوريا و حلْقيا و معسيا 4

  .يل و ملْكيا و حاشُوم و حشْبدانَه و زَكَريا و مشُالّمايستادند و از دست چپش، فدايا و ميشائ
  .  و عزْرا كتاب را در نظرتمامي قوم گشود زيرا كه او باالي تمامي قوم بود و چون آن را گشود، تمامي قوم ايستادند5
و ركوع نموده، و رو به زمين نهاده، ! آمين، آمين: ر جواب گفتند و عزْرا، يهوه خداي عظيم را متبارك خواند و تمامي قوم دستهاي خود را برافراشته، د6

  .خداوند را سجده نمودند
 و يشُوع و باني و شَربيا و يامين و عقُّوب و شَبتاي و هوديا و معسيا و قَليطا و عزَريا و يوزاباد و حنان و فاليا و الويان، تورات را براي قوم بيان مي 7

 .  در جاي خود ايستاده بودندكردند و قوم،

  . پس كتاب تورات خدا را به صداي روشن خواندند و تفسيركردند تا آنچه را كه مي خواندند بفهمند8
.  شما روز مقدس استامروز براي يهوه خداي:  و نَحميا كه ترشاتا باشد وعزْراي كاهن و كاتب و الوياني كه قوم را  مي فهمانيدند،  به تمامي قوم گفتند9

 . زيرا تمامي قوم، چون كالم تورات را شنيدند گريستند. پس نوحه گري منماييد و گريه مكنيد

كه چيزي براي او مهيا نيست حصّه ها بفرستيد، زيرا كه امروز، براي  برويد و خوراكهاي لطيف بخوريد و شربتها بنوشيد و نزد هر:  پس به ايشان گفت10
  . مقدس است؛ پس محزون نباشيد زيرا كه سرور خداوند، قوت شما استخداوند ما روز

  .پس محزون نباشيد. ساكت باشيد زيرا كه امروز روز مقدس است«:  و الويان تمامي قوم را ساكت ساختند و گفتند11
 .را كه به ايشان تعليم داده بودند فهميدند پس تمامي قوم رفته، اكل و شرب نمودند و حصّه ها فرستادند و شادي عظيم نمودند زيرا كالمي 12
  .  و در روز دوم رؤساي آباي تمامي قوم و كاهنان و الويان نزد عزراي كاتب جمع شدند تا كالم تورات را اصغا نمايند13
  . ر سايبانها ساكن بشوند و در تورات چنين نوشته يافتند كه خداوند به واسطة موسي امر فرموده بود كه بني اسرائيل در عيد ماه هفتم، د14
 و در تمامي شهرهاي خود و در اورشليم اعالن نمايند و ندا دهند كه به كوهها بيرون رفته، شاخه هاي زيتون و شاخه هاي نخل و شاخه هاي درختان 15

 . كَشَن بياورند و سابيانها، به نهجي كه مكتوب است بسازند

 خانة خود و در حياط خود و در صحنهاي خانة خدا و درسعة دروازة آب و درسعة دروازة افرايم،  پس قوم بيرون رفتند و هر كدام بر پشت بام16
  .سايبانها براي خود ساختند

  و تماميِ جماعتي كه از اسيري برگشته بودند، سايبانها ساختند و در سايبانها ساكن شدند، زيرا كه از ايام يوشع بن نون تا آن روز بني اسرائيل چنين17
  . پس شادي بسيار عظيمي رخ نمود. نكرده بودند

و در روز هشتم، محفل مقدس برحسب قانون برپا .  و هر روز از روز اول تا روز آخر، كتاب تورات خدا را مي خواند و هفت روز عيد را نگاه داشتند18
 .شد
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  .ك بر سر جمع شدند و در روز بيست و چهارم اين ماه، بني اسرائيل روزه دار و پالس دربر و خا1
  . و ذريت اسرائيل خويشتن را از جميع غربا جدا نموده، ايستادند و به گناهان خود و تقصيرهاي پدران خويش اعتراف كردند2
  .ودند و در جاي خود ايستاده، يك ربع روز كتاب تورات يهوه خداي خود را خواندند و ربع ديگر اعتراف نموده، يهوه خداي خود را عبادت نم3
  .  و يشُوع و باني و قَدميئيل و شَبنْيا و بني و شَربيا و باني و كناني بر زينة الويان ايستادند و به آواز بلند، نزد يهوه خداي خويش استغاثه نمودند4
5نْيا و فَتَحا و شَبودييا و هبنِيا و شَرشَبميئيل و باني و حشُوع و قَده خداي خود را از ازل تا به ابد متبارك «: يا گفتند آنگاه الويان، يعني يوهبرخيزيد و ي

  .و اسم جليل تو كه از تمام بركات و تسبيحات اعلي تر است متبارك باد. بخوانيد
 آنها است، ساخته اي و تو تو فلك و فلك االفالك و تمامي جنود آنها را و زمين را و هرچه بر آن است و درياها را و هرچه در.  تو به تنهايي يهوه هستي6

  . همة اينها را حيات مي بخشي و جنود آسمان تو را سجده مي كنند
  . تو اي يهوه، آن خدا هستي كه ابرام را برگزيدي و او را از اوركلدانيان بيرون آوردي و اسم او را به ابراهيم تبديل نمودي7
 زمين كنعانيان و حتّيان و اَموريان و فَرِزِّيان و يبوسيان و جِرجاشيان را به او ارزاني داشته،  و دل او را به حضور خود امين يافته، با وي عهد بستي كه8

  . به ذّريت او بدهي و وعدة خود را وفا نمودي، زيرا كه عادل هستي
  . و مصيبت پدران ما را در مصر ديدي و فرياد ايشان را نزد بحر قلزم شنيدي9
پس به جهت خود . ون و جميع بندگانش و تمامي قوم و زمينش ظاهر ساختي، چونكه مي دانستي كه بر ايشان ستم مي نمودند و آيات و معجزات بر فرع10

  . اسمي پيدا كردي، چنانكه  امروز شده است
اي دريا مثل سنگ در آب عميق  و دريا را به حضور ايشان منْشَق ساختي تا از ميان دريا به خشكي عبور نمودند و تعاقب كنندگان ايشان را به عمقه11

  .انداختي
  . و ايشان را در روز، به ستون ابر و در شب، به ستون آتش رهبري نمودي تا راه را كه در آن بايد رفت، براي ايشان روشن سازي12
  . را به ايشان دادي و بر كوه سينا نازل شده، با ايشان از آسمان تكلّم نموده و احكام راست و شرايع حق و اوامر و فرايض نيكو13
  . و سبت مقدس خود را به ايشان شناساندي و اوامر و فرايض و شرايع به واسطة بندة خويش موسي به ايشان امر فرمودي14
خود را  و نان از آسمان براي گرسنگي ايشان دادي و آب از صخره اي براي تشنگي ايشان جاري ساختي و به ايشان وعده دادي كه به زميني كه دست 15

 . برافرشتي كه آن را به ايشان بدهي داخل شده، آن را به تصرف آوردند

  .ليكن ايشان و پدران ما متكبرانه رفتار نموده، گردن خويش را سخت ساختند و اوامر تو را اطاعت ننمودند 16
 بلكه گردن خويش را سخت ساختند و فتنه انگيز، سرداري تعيين  و از شنيدن ابا نمودند و اعمال عجيبه اي را كه در ميان ايشان نمودي بياد نياوردند،17

  .      اما تو خداي غفّار و كريم و رحيم و دير غضب و كثير احسان بوده، ايشان را ترك نكردي. نمودند تا به زمين بندگي خود مراجعت كنند
   ن خداي تو است كه تو را از مصر بيرون آورد، و اهانت عظيمي نمودند،اي! اي اسرائيل:  بلكه چون گوسالة ريخته شده اي براي خود ساختند و گفتند18
 آنگاه تو نيز برحسب رحمت عظيم خود ايشان را در بيابان ترك ننمودي، و ستون ابر در روز كه ايشان را كه در راه رهبري مي نمود از ايشان دور 19

  .ي ايشان روشن مي ساختنشد و نه ستون آتش در شب كه راه را كه در آن بايد بروند برا
  .  و روح نيكوي را به جهت تعليم ايشان دادي و من خويش را از دهان ايشان باز نداشتي و آب براي تشنگي ايشان، به ايشان عطا فرمودي20
  .ن ورم نكردلباس ايشان مندرس نگرديد و پايهاي ايشا.  و ايشان را در بيابان چهل سال پرورش دادي كه به هيچ چيز محتاج نشدند21
 و ممالك و قومها به ايشان ارزاني داشته، آنها را تا حدود تقسيم نمودي و زمين سيحون و زمين پادشاه حبشون و زمين عوج پادشاه باشان را به 22

  .تصّرف آوردند
 آن را به تصرف آوردند،  دي كه داخل شده،ايشان را به زميني كه به پدران ايشان وعده داده بو  و پسران ايشان را مثل ستارگان آسمان افزوده، 23

 . درآوردي

 پس پسران ايشان داخل شده، زمين را به تصّرف آوردند و كنعانيان را كه سكنة زمين بودند، به حضور ايشان مغلوب ساختي و آنها را با پادشاهان 24
  . رفتار نمايندآنها و قومهاي زمين، به دست ايشان تسليم نمودي، تا موافق ارادة خود با آنها

 پس شهرهاي حصاردار و زمينهاي برومند گرفتند و خانه هاي پر از نفايس و چشمه هاي كَنْده شده و تاكستانها و باغات زيتون و درختان ميوه دار 25
  .بيشمار به تصّرف آوردند و خورده و سير شده و فربه گشته، از نعمت هاي عظيم تو متلّذذ گرديدند

نگيخته  و تمرد نموده، شريعت تو را پشت سر خود انداختند و انبياي تو را كه براي ايشان شهادت مي آوردند تا بسوي تو بازگشت  و بر تو فتنه ا26
  . نمايند، كُشتند و اهانت عظيمي به عمل آوردند

ش، نزد تو استغاثه نمودند و ايشان را از آسمان  آنگاه تو ايشان را به دست دشمنانشان تسليم نمودي تا ايشان را به تنگ آوردند و در حين تنگي خوي27
 .اجابت نمودي و برحسب رحمت هاي عظيم خود، نجات دهندگان به ايشان دادي كه ايشان دادي كه ايشان را از دست دشمنانشان رهانيدند
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و چون باز . ذاشتي كه بر ايشان تسلّط نمودنداما چون استراحت يافتند، بار ديگر به حضور تو شرارت ورزيدند و ايشان را به دست دشمنانشان واگ 28
  .نزد تو استغاثه نمودند، ايشان را از آسمان اجابت نمودي و برحسب رحمت هاي عظيمت، بارهاي بسيار ايشان را رهايي دادي

 تو را اطاعت نكردند و به احكام تو كه هر اما ايشان متكبرانه رفتار نموده، اوامر.  و براي ايشان شهادت فرستادي تا ايشان را به شريعت خود برگرداني29
 .كه آنها را بجا آورد زنده مي ماند، خطا ورزيدند و دوشهاي خود را معاند و گردنهاي خويش را سخت نموده، اطاعت نكردند

لهذا ايشان را به . اما گوش نگرفتند انبياي خود براي ايشان شهادت فرستادي،   معهذا سالهاي بسيار با ايشان مدارا نمودي و به روح خويش به واسطة30
  .دست قوم هاي كشورها تسليم نمودي

  . اما برحسب رحمت هاي عظيمت، ايشان را بالكّل فاني نساختي و ترك ننمودي، زيرا خداي كريم و رحيم هستي31
 مصبيتي كه بر ما و بر پادشاهان و سروران و كاهنان  و اآلن اي خداي ما، اي عظيم و جبار و مهيب كه عهد و رحمت را نگاه مي داري، زنهار تمامي اين32

  .و انبيا و پدران ما و بر تمامي قوم تو از ايام پادشاهان اَشُّور تا امروز مستولي شده است، در نظر تو قليل ننمايد
  .ما ما شرارت ورزيده ايم و تو در تمامي اين چيزهايي كه بر ما وارد شده است عادل هستي، زيرا كه تو به راستي عمل نموده اي، ا33
  . و پادشاهان و سروران و كاهنان و پدران ما به شريعت تو عمل ننمودند و به اوامر و شهادات تو كه به ايشان امر فرمودي، گوش ندادند34
 را عبادت ننمودند و از اعمال  و در مملكت خودشان و در احسان عظيمي كه به ايشان نمودي و در زمين وسيع و برومند كه پيش روي ايشان نهادي، تو35

 .شنيع خويش بازگشت نكردند
  .اينك ما امروز غالمان هستيم و در زميني كه به پدران ما دادي تا ميوه نفايس آن را بخوريم، اينك در آن غالمان هستيم 36
 آورد و ايشان بر جسدهاي ما و چهار پايان ما  و آن، محصول فراوان خود را براي پادشاهاني كه به سبب گناهان ما، بر ما مسلّط ساخته اي مي37

  .برحسب ارادة خود حكمراني مي كنند؛ و ما در شدت تنگي گرفتار هستيم
 . و به سبب همة اين امور، ما عهد محكم بسته، آن را نوشتيم و سروران و الويان و كاهنان ما آن را مهر كردند38
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  .نَحمياي ترشاتا ابن حكَلْيا و صدقيا:  و كساني كه آن را مهر كردند اينانند1
  . و سرايا و عزَريا و ارميا2
  .  و فَشحور و اَمريا و ملْكيا3
  . و حطُّوش و شَبنْيا و ملُّوك4
  . و حاريم و مريموت و عوبديا5
  . و دانيال و جِنْتُون و باروك6
  . ومشَالّم و اَبيا و ميامين7
  .و بِلجاي و شَمعيا، اينها كاهنان بودند و معزْيا 8
  . يشُوع بن اَزَنْيا و بنُّوي از پسران حيناداد و قَدميئيل : و اما الويان9
  . و برادران ايشان شَبنْيا وهوديا و قَليطا و فَاليا و حانان10
  . و ميخا و رحوب و حشَبيا11
  .  و زَكُّور و شَربنْيا12
  .ني و بنينُو و هوديا و با13
  . و سروران قوم فَرعوش و فحت موآب وعيالم و زَنُّو و باني14
  . و بنّي و عزْجد و باباي15
  . و اَدونيا و بِغْواي و عودين16
  . و عاطير و حزْقيا و عزُّور17
  . و هوديا و حاشوم و بيصاي18
  . و حاريف و عناتُوت و نيباي19
  . م و حزير و مجفيعاش و مشٌال20ّ
  . و مشيزبئيل و صادوق و يدوع21
  .  و فَلَطْيا و حانان و عنايا22
  . و هوشَع و حنَنْيا و حشُّوب23
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  . و هلُّوحيش و فلْحا و شُوبيق24
  . و رحوم و حشَمبنا و معسيا25
  . و اَخيا و حانان و عانان26
 .  و ملُّوك و حاريم و بغْنه27

و كاهنان و الويان و دربانان و مغّنيان و نَتنينم و همة كساني كه خويشتن را از اهالي كشورها به تورات خدا جدا ساخته بودند با زنان و  و ساير قوم 28
  پسران و دختران خود و همة صاحبان معرفت و فطانت،

 خدا داده شده بود، سلوك نمايند و   كه به واسطة موسي بندة به برادران و بزرگان خويش ملصق شدند و لعنت و قسم بر خود نهادند كه به تورات خدا29
  تمامي اوامر يهوه خداوند ما و احكام و فرايض او را نگاه دارند و به عمل آوردند،

  .  و اينكه دختران خود را به اهل زمين ندهيم و دختران ايشان را براي پسران خود نگيريم30 
 يا هرگونه آذوقه به جهت فروختن بياورند، آنها را از ايشان در روز سبت و روزهاي مقدس نخريم و حاصل سال  و اگر اهل زمين در روز سبت، متاع31

  .هفتمين و مطالبة هر قرض را ترك نماييم
  بر خويشتن الزم دانيم به جهت خدمت خانة خداي ما،  و بر خود فرايض قرار داديم كه يك ثلث مثقال در هر سال، 32
 تَقْدمه و هدية آردي دايمي و قرباني سوختني دايمي در سبت ها و مواسم و به جهت موقوفات و قرباني هاي گناه تا كفّاره به جهت اسرائيل  براي نان33

  بشود و براي تمامي كارهاي خانة خداي ما، 
خود برحسب خاندانهاي آباي خويش، هر سال به وقتهاي معين  خداي   و ما كاهنان و الويان و قوم، قرعه براي هدية هيزم انداختيم، تا آن را به خانة34

  بياوريم تا بر مذبح يهوه خداي ما موافق آنچه در تورات نوشته است سوخته شود؛
   و تا آنكه نوبرهاي زمين خود و نوبرهاي همة ميوة هر گونه درخت را سال به سال خانة خداوند بياوريم؛35
ن و حيوانات خود را موافق آنچه در تورات نوشته است و نخست زاده هاي گاوان و گوسفندان خود را به خانة خداي  و تا اينكه نخست زاده هاي پسرا36

  . براي كاهناني كه در خانة خداي ما خدمت مي كنند بياوريم خويش،
را براي كاهنان به حجره هاي خانة خداي خود  و نيز خمير خود را و هداياي افراشتني خويش را و ميوة هر گونه درخت و عصير انگور و روغن زيتون 37

  .و عشر زمين خويش را به جهت الويان بياوريم ، زيرا كه الويان عشر را درجميع شهرهاي زراعتي ما مي گيرند
حجره ها بيت المال  و هنگامي كه الويان عشر مي گيرند، كاهني از پسران هارون همراه ايشان باشد و الويان عشر عشرها را به خانة خداي ما به 38

  .بياورند
 زيرا كه بني اسرائيل و بني الوي هداياي افراشتي غلّه و عصير انگور و روغن زيتون را به حجره ها مي بايست بياوردند، جايي كه آالت قدس و كاهناني 39

 .پس خانة خداي خود را ترك نخواهيم كرد. كه خدمت مي كنند و دربانان و مغّنيان حاضر مي باشند
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 و سروران قوم در اورشليم ساكن شدند و ساير قومها قرعه انداختند تا از هر ده نفر يك نفر را به شهر مقدس، براي سكونت بياورند و نُه نفر باقي، در 1
  .شهرهاي ديگر ساكن شوند

  . و قوم، همة كساني را كه به خوشي دل براي سكونت در اورشليم حاضر شدند، مبارك خواندند2
 هركس در ملك شهر خود،  اينانند سروران بلداني كه در اورشليم ساكن شدند، ساير اسرائيليان و كاهنان و الويان و نَبينيم و پسران بندگان سليمان، و 3

 . در شهرهاي يهودا ساكن شدند

 ابن عزّيا ابن زَكريا ابن اَمريا ابن شَفَطْيا ابن مهلَلْئيل از بني عنايا و اما از بني يهودا، .  پس در اورشليم، بعضي از بني يهودا و بني بنيامين سكني گرفتند4
  .فارص

  .  و معسيا ابن باروك بن كُلْحوزه ابن حزيا ابن عدايا ابن يوياريب بن زَكَريا ابن شيلوني5
  . جميع بني فارص كه در اورشليم ساكن شدند، چهارصد و شصت و هشت مرد شجاع بودند6
  .سلُّوابن مشُالّم بن يوعيد بن فَدايا ابنقواليا ابن معسيا ابن ايتئيل بن اشَعيا : ينانند پسران بنيامين و ا7
  . و بعد از او جباي و سالّي، نه صد و بيست و هشت نفر8
  . رئيس دوم شهر بود  و يوئيل بن زِكْري، رئيس ايشان بود و يهودا ابن هسنُو آه،9
   يدعيا ابن يوياريب و ياكين و  ن، و از كاهنا10
  . و سرايا ابن حلْقيا ابن مشُالّ، بن صادوف بن مرايوت بن اَحيطوب رئيس خانة خدا11
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 فَشْحور بن و عدايا ابن يروحام بن فَلَلْيا ابن اَمصي ابن زَكريا ابن.  و برادران ايشان كه در كارهاي خانه مشغول مي بودند هشتصد و بيست و دو نفر12
  .ملْكيا

  .و عمشيساي بن عزَرئيل بن اَخْزاي بن مشلّيموت بن امير.  و برادران او كه رؤساي آبا بودند، دويست و چهل و دو نفر13
  . و زَبديئيل بن هجدوليم رئيس ايشان بود.  و برادرانش كه مردان جنگي بودند، صد و بيست و هشت نفر14
  .  شَمعيا ابن حشَّوب بن عزْريقام بن حشَبيا ابن بوني و از الويان15
  . و شَبتاي و يوزاباد بر كارهاي خارج خانة خدا از رؤساي الويان بودند16
 عبدا ابن شَموع بن جِالل بن  و متَّنْيا ابن ميكا ابن زَبدي بن آساف پيشواي تسبيح كه در نماز، حمد بوديد و بقْبقْيا كه از ميان برادرانش رئيس دوم بود و17

  .يدوتون
  . جميع الويان در شهر مقدس دويست و هشتاد و چهار نفر بودند18
  .  و دربانان عقُّوب و طَلْمون و برادران ايشان كه درها را نگاهباني مي كردند، صد و هفتاد و دو نفر19
  .ك خويش در جميع شهرهاي يهودا ساكن شدند و ساير اسرائيليان و كاهنان و الويان هر كدام در مل20
   و نَتينْيم در عوفَل سكني گرفتند و صيحا و جِشْفا رؤساي نَتينْيم21
  . و رئيس الويان در اورشليم بر كارهاي خانة خدا عزّي ابن باني ابن حشَبيا ابن متَّنْيا ابن ميكا از پسران آساف كه مغنّيان بودند، مي بود22
  .ه دربارة ايشان حكمي از پادشاه بود و فريضه اي به جهت مغنّيان براي امر هر روز در روزش زيرا ك23
  . و فَتَحيا ابن مشيزَبئيل از بني زارح بن يهودا از جانب پادشاه براي جميع امور قوم بود24
  . و ديبون و دهات آن و يقَبصيئيل و دهات آندر قرية اربع و دهات آن.  و بعضي از بني يهودا در قصبه ها و نواحي آنها ساكن شدند25
  . و در يشُوع و موالده و بيت فالَط26
  . و در حصَر شوعال و بئرشَبع و دهات آن27
  .  و در صقْلَغ و مكُونَه و دهات آن28
  . و در عين رِمون و صُرعه و يرموت29
  .پس از بئرشبع تا وادي هنُّوم ساكن شدند.  آن و عزيقَه و دهات آن و زانُوح و عدالّم و دهات آنها و الكيش و نواحي30
  .درعيا و بيت يل و دهات آن.  و بني بنيامين از جِبع تا مكْماش ساكن شدند31
   و عناتُوت و نُوب و عنَنْيه،32
   و حاصور ورامه و جِتّايم،33
   و حاديد و صَبوعيم و نَبالّط،34
  .و وادي حراشيم و لُود و اونُو 35
 .  و بعضي فرقه هاي الويان در يهودا و بنيامين ساكن شدند36
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  .سرايا و ارميا و عزْرا.  و اينانند كاهنان و الوياني كه با زَربابِل بن شَئَلْتيئيل و يشُوع برآمدند1
  .سرايا و ارنيا و اَمريا و ملوك و حطُّوش. د اينانند كاهنان و الوياني كه  بازَربابِل بن شَئًلْتيئيل و يشُوع برآمدن2
  . و شَكَنْيا و رحوم و مريموت3
  . و عدو و جنْتُئي و اَبيا4
  . و ميامين و معديا و بِلْجه5
   و شَمعيا و يوياريب و يدعيا و6
  .ايشان در ايام يشُوع بودنداينان رؤساي كاهنان و برادران .  و سلُّور و عاموق و حلْقيا و يدعيا7
  .يشُوع و بِنُّوي و قَدميئيل و شَربيا و يهودا متَنْيا كه او و برادرانش پيشوايان تسبيح  خوانان بودند:  و الويان8
  .  و برادران ايشان بقْبقْيه و عني در مقابل ايشان در جاي خدمت خود بودند9
10وياقيم را توليد نمود و يشُوع يوياداع را آورد و يوياقيم اَلياشيب را آورد و اَلياشيب ي.  
  .  و يوياداع يوناتان را آورد و يوناتان يدوع را آورد11
  . و در ايام يوياقيم رؤساي خاندانهاي آباي كاهنان اينان بودند از سرايا مرايا و از ارميا حنَنْيا12
  .انان و از عزْرا، مشُالّم و از اَمريا و يهوح13
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  . و از مليكٌو، يوناتان و از شَبنيا، يوسف14
  . و از حاريم، عدنا و از مرايوت، حلْقاي15
  . و از عدو، زكريا و از جِبتٌون، مشالّم16
  .  و از اَبيا، زِكْري و از منْيامين و موعديا، فلْطاي17
  .  و از بِلْجه، شَموع و از شَمعيا، يهوناتان18
  . و از يوياريب، متْناي و از يدعنا، عزّي19
  . و از سالّي، قَالّي و از عاموق، عابر20
 . و از حلْقيا، حشَبيا و از يدعيا، نَتَنئيل21
  . ي و رؤساي آباي الويان، در ايام اَلياشيب و يهوياداع و يوحانان و يدُّّوع ثبت شدند و كاهنان نيز در سلطنت داريوش فارس22
  . و رؤساي آباي بني الوي در كتاب تواريخ ايام تا ايام يوحانان بن اَلْياشيب ثبت گرديند23
ابر فرقه، حمد  و تسبيح  و رؤساي الويان حشَبيا و شَربيا و يشُّوع بن قَدميئيل و برادرانشان در مقابل ايشان، تا موافق فرمان داود مرد خدا، فرقه بر24

   بخوانند 
25قُّوب دربانان بودند كه نزد خزانه هاي دروازه ها پاسباني مي نمودند و مشُالّم و طلْمون و عيا و مدبوقْيا و عقْبيا و بتَّي.  
 . اينان در ايام يوياقيم بن يشُّوع بن يوصاداق و در ايام نَحمياي والي و عزْزاي كاهن كاتب بودند26
شليم، الويان را از همة مكانهاي ايشان طلبيدند تا ايشان را به اورشليم بياورند كه با شادماني و حمد و سرود با دف  و هنگام تبريك نمودن حصار اور27

  .و بربط و عود آن را تبريك نمايند
  .  پس پسران مغنيان، از دايرة گرداگرد اورشليم و از دهات نَطوفاتيان جمع شدند28
  .جِبع و عزْموت، زيرا كه مغنيان به اطراف اورشليم به جهت خود دهات بنا كرده بودند و از بيت جِلْجال و از مزرعه هاي 29
  .  و كاهنان و الويان خويشتن را تطهير نمودند و قوم و دروازه ها و حصار را نيز تطهير كردند30
يكي از آنها به طرف راست بر سرحصار تا دروازة  و من رؤساي يهودا را بر سرحصار آوردم و دو فرقة بزرگ از تسبيح خوانان معين كردم كه 31

 . خاكروبه به هيئت اجتماعي رفتند

  . و در عقب ايشان، هوشَعيا و نصف رؤساي يهودا32
  .  و عزَزْيا و عزْرا و مشُالّم33
  . و يهودا و بنيامين شَمعيا و ارميا34
  . ابن يوناتان بن شَمعيا ابن متَّنيا ابن ميكايا ابن زَكّور بن آصاف و بعضي از پسران كاهنان با كَرِنّاها يعني زَكَريا35
  . و برادران او شَمعيا و عزَزْيئيل و ملَالي و جِلالي و ماعاي و نَتَنْئيل و يهودا و حناني با آالت موسيقي داود مرد خدا، و عزْراي كاتب پيش ايشان بود36
  .بر ايشان بود، بر زينة شهر داود بر فراز حصار باالي خانة داود، تا دروازة آب به طرف مشرق رفتند پس ايشان نزد دروازة چشمه كه برا37
 و فرقة دوم، تسبيح خوانان در مقابل ايشان به هيئت اجتماعي رفتند و من نصف قوم بر سر حصار، از نزد برج تنور تا حصار عريض در عقب ايشان 38

  .رفتيم
 سجن توقف   نزد دروازة  گوسفندان رفته،   ماهي و برج حنَنْئيل و برج مثَه تا دروازة  افرايم و باالي دروازة كُهنه و باالي دروازة زة و ايشان از باالي دروا39

  .نمودند
  . تسبيح خوانان و در خانة خدا ايستاديم و من و نصف سروران ايستاديم  پس هر دو فرقة40
  امين و ميكايا و اَلْيوعيناي و زَكَريا و حنَنْياي كَهنه و با كَرنّاها، و الْياقيم و معسيا و منْي41
 . و مغنيان و يِزْزَحياي وكيل به آواز بلند سراييدند  و معسيا و شَمعيا و العازار و عزّي و يوحانان و ملْكيا و عيالم و عازر،42
پس . د، زيرا خدا ايشان را بسيار شادمان گردانيده بود و زنان و اطفال نيز شادي نمودند و در آن روز، قرباني هاي عظيم گذرانيده، شادي نمودن43

  .شادماني اورشليم از جايهاي دور مسموع شد
رها  و در آن روز، كساني چند بر حجره ها به جهت خزانه ها و هدايا و نوبرها و عشرها تعيين شدند تا حصّة اي كاهنان و الويان را از مزرعه هاي شه44

  . كاهنان و الوياني كه به خدمت مي ايستادند، شادي مي نمودند برحسب تورات در آنها جمع كنند، زيرا كه يهودا دربارة
  .  و ايشان با مغنيان و دربانان موافق حكم داود و پسرش سليمان، وديعت خداي خود و لوازم تطهير را نگاه داشتند45
  .ديم، رؤساي مغنيان بودند و سرودهاي حمد و تسبيح براي خدا مي خواندند زيرا كه در ايام داود و آساف از ق46
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 و تمامي اسرائيل در ايام زَزُبابل و درايام نَحميا، حصّة هاي مغنيآن ودربانان را روز به روز مي دادند وايشان وقف به الويان مي دادند و الويان وقف 47
 .به بني هارون مي دادند 
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  . كتاب موسي را به سمع قوم خواندند و در آن نوشته اي يافت شد كه عمونيان و مؤآبيان تا به ابد به جماعت خدا داخل نشوند در آن روز،1
 را به بركت  چونكه ايشان بني اسرائيل را به نان و آب استقبال نكردند، بلكه بلْعام را به ضّد ايشان اجير نمودند تا ايشان را لعنت نمايد، اما خداي ما لعنت2

  .تبديل نمود
 . پس چون تورات را شنيدند، تمامي گروه مختلف را از ميان اسرائيل جدا كردند3
  .  و قبل از اين الياشيب كاهن كه بر حجره هاي خانة خداي ما تعيين شده بود، با طُوبيا قرابتي داشت4
 الويان و   آردي و بخور و ظروف را و عشر گندم و شراب و روغن را كه فريضة بزرگ ترتيب داده بود كه در آن قبل از آن هداياي  و براي او حجرة5

  .مغنيان و دربانان بود و هداياي افراشتني كاهنان را مي گذاشتند
ز پادشاه رخصت  و در همة آن وقت، من در اورشليم نبودم زيرا در سال سي و دوم اَرتَحشَسيا پادشاه بابل، نزد پادشاه رفتم و بعد از ايامي چند ا6

  .خواستم
  . و چون به اورشليم رسيدم، از عمل زشتي كه الياشيب دربارة طُوبيا كرده بود، از اينكه حجره اي برايش در صحن خانة خدا ترتيب نموده بود، آگاه شدم7
  . و اين امر به نظر من بسيار ناپسند آمده، پس تمامي اسباب خانة طُوبيا را از حجره بيرون ريختم8
 . و امر فرمودم كه حجره را تطهير نمايند و ظروف خانة خدا و هدايا و بخور را در آن باز آوردم9
 و فهميدم كه حصّه هاي الويان را به ايشان نمي دادند و از اين جهت، هر كدام از الويان و مغنياني كه مشغول خدمت مي بودند، به مزرعه هاي خويش 10

  .فراركرده بودند
  . و ايشان را جمع كرده، در جايهاي ايشان برقرارنمودم. ان مشاجره نموده، گفتم چرا دربارة خانة خدا غفلت مي نمايند پس با سرور11
  . و جميع يهوديان، عشر گندم و عصير انگور و روغن را در خزانه ها آوردند12
م و به پهلوي ايشان، حانان بن زكّور بن متَّنْيا را، زيرا كه مردم ايشان را  و شَلَمياي كاهن و صادوق كاتب و فدايا را كه از الويان بود، برخزانه گماشت13

 .امين مي پنداشتند و كار ايشان اين بود كه حصّه هاي برادران خود را به ايشان بدهند
  . اي خدايم مرا دربارة اين كار بياد آور و حسناتي را كه براي خانة خداي خود و وظايف آن كرده ام محو مساز14
 در آن روزها، در يهودا بعضي را ديدم كه چرخُشتها را روز سبت مي فشردند و بافه ها مي آوردند و االغها را بار مي كردند و شراب و انگور و انجير 15

  . پس ايشان را به سبب فروختن مأكوالت در آن روز تهديد نمودم. و هرگونه حمل را نيز در روز سبت به اورشليم مي آوردند
 .  و بعضي از اهل صور كه در آنجا ساكن بودند، ماهي و هرگونه بضاعت مي آوردند و در روز سبت، به بني يهودا و اهل اورشليم مي فروختند16

  اين چه عمل زشت است كه شما مي كنيد و روز سبت را بي حرمت مي نماييد؟«:  پس با بزرگان يهودا مشاجره نمودم و به ايشان گفتم17
 آيا پدران شما چنين نكردند و آيا خداي ما تمامي اين بال را بر ما و بر اين شهر وارد نياورد؟ و شما سبت را بي حرمت نموده، غضب را بر اسرائيل 18

  .زياد مي كنيد
غن كردم كه آنها را تا بعد از سبت نگشايند و  و هنگامي كه دروازه هاي اورشليم قبل از سبت سايه مي افكند، امر فرمودم كه دروازه ها را ببندند و قد19

 . بعضي از خادمان خود را بر دروازه ها قرار دادم كه هيچ بار در روز سبت آورده نشود

  . پس سوداگران و فروشندگان هرگونه بضاعت، يك دو دفعه بيرون از اورشليم شب را بسر بردند20
پس از آنوقت ديگر در . چرا نزد ديوار شب را بسر مي بريد؟ اگر بار ديگر چنين كنيد، دست بر شما مي اندازمشما :  اما من ايشان را تهديد كرده، گفتم21

 .روز سبت نيامدند
من بياد اي خدايم اين را نيز براي .  و الويان را امر فرمودم كه خويشتن را تطهير نمايند و آمده، دروازه ها را نگاهباني كنند تا روز سبت تقديس شود22

 .آور و برحسب كثرت رحمت خود، بر من ترحم فرما
  . در آن روزها نيز بعضي يهوديان را ديدم، كه زنان از اَشْدوديان و عمونيان و موآبيان گرفته بودند23
  .قوم ، بلكه به زبان اين قوم و آن و نصف كالم پسران ايشان، در زبان اَشْدود مي بود و به زبان يهود نمي توانستند به خوبي تكلّم نمايند24
دختران :  بنابراين با ايشان مشاجره نموده، ايشان را مالمت كردم و بعضي از ايشان را زدم و موي ايشان را كندم و ايشان را به خدا قَسم داده، گفتم25

  .دخود را به پسران آنها مدهيد و دختران آنها را به جهت پسران خود و به جهت خويشتن مگيري
 آيا سليمان پادشاه اسرائيل در همين امر گناه نورزيد با آنكه در امت هاي بسيار پادشاهي مثل او نبود؟ و اگر چه او محبوب خداي خود مي بود و خدا 26

  .او را به پادشاهيِ تماميِ اسرائيل نصب كرده بود، زنان بيگانه او را نيز مرتكب گناه ساختند
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 »واهيم گرفت كه مرتكب اين شرارت عظيم بشويم و زنان بيگانه گرفته، به خداي خويش خيانت ورزيم؟ پس آيا ما به شما گوش خ27
 .پس او را از نزد خود راندم.  و يكي از پسران يهوياداع بن اَلْياشيبِ رئيس كَهنَه، داماد سنْبلُّط حوروني بود28
 . د كهانت و الويان را بي عصمت كرده اند اي خداي من ايشان را بياد آور، زيرا كه كهانت و عه29

  . پس من ايشان را از هر چيز بيگانه طاهر ساختم و وظايف كاهنان و الويان را برقرار نمودم كه هركس بر خدمت خود حاضر شود30
 .اي خداي من، مرا به نيكويي بياد آور . و هداياي هيزم، در زمان معين و نوبرها را نيز31
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 كتاب استَر
 
 
1 

 .اين همان اَخْشُورش است كه از هند تا حبش، برصد و بيست وهفت واليت سلطنت مي كرد.  در ايام اَخْشُورش اين امورواقع شد1
 .  در آن ايام حيني كه اَخْشُورش پادشاه، بر كرسي سلطنت خويش در دارالسلطنة شُوشَن نشسته بود2

يش، ضيافتي براي جميع سروران و خادمان خود برپا نمود و حشمت فارس و مادي از اُمرا و سروران واليتها، به حضور  در سال سوم از سلطنت خو3
 .او بودند

 .    پس مدت مديد صد و هشتاد روز، توانگري جالل سلطنت خويش و حشمت مجد عظمت خود را جلوه مي داد4

ساني كه در دارالسلطنه شُوشَن از خرد و بزرگ يافت شدند، ضيافت هفت روزه در عمارت باغ قصر  پس بعد از انقضاي آنروزها، پادشاه براي همة ك5
 .پادشاه برپا نمود

 پرده ها از كتان سفيد و الجورد، با ريسمانهاي سفيد و ارغوان در حلقه هاي نقره بر ستونهاي مرمرِ سفيد آويخته تختهاي طال ونقره بر سنگفرشي از 6
رِ سياه بودسنگ سماق و مرمو م ررِ سفيد و درم. 

 . و آشاميدن، ازظرفهاي طال بود و ظرفها را اشكال مختلفه بود و شرابهاي ملوكانه برحسب كرم پادشاه فراوان بود7
 بود كه هركس موافق ميل  و آشاميدند برحسب قانون بود كه كسي بر كسي تكلّف نمي نمود، زيرا پادشاه دربارة همة بزرگان خانه اش چنين امر فرموده8

 . خود رفتار نمايد

 . و وشْتيِ ملكه نيز ضيافتي براي زنان خانة خسروي اَخْشُورش پادشاه برپا نمود9
 كه در حضور  در روز هفتم، چون دل پادشاه از شراب خوش شد، هفت خواجه سرا يعني مهومان و بِزْتا و حزْبونا و بِغْتا و اَبغْتا و زاتَر و كَركَس را10

 اَخْشُورش پادشاه خدمت مي كردند، امر فرمود

 . كه وشْتيِ ملكه را با تاج ملوكانه به حضور پادشاه بياورند تا زيبايي او را به خاليق و سروران نشان دهد، زيرا كه نيكو منظر بود11
پس پادشاه بسيار خشمناك شده، غضبش در دلش . يان فرستاده بود بيايد اما وشْتيِ ملكه نخواست كه برحسب فرماني كه پادشاه به دست خواجه سرا12

 .مشتعل گرديد
 . آنگاه پادشاه به حكيماني كه از زمانها مخبر بودند تكلّم نموده، زيرا كه عادت پادشاه با همة كساني كه كه به شريعت و احكام عارف بودند چنين بود13
14شَنا و شيتار و اَدبان او كَروكان، هفت رئيس فارس و مادي بودند كه روي پادشاه را مي ديدند و در مملكت  و مقرمنا و مسرس و مرشيش و مماتا و تَر

 به درجة اول مي نشستند

 »عمل ننموده؟موافق شريعت، به وشْتيِ ملكه چه بايد كرد، چونكه به فرماني كه اَخْشُورش پادشاه به دست خواجه سرايان فرستاده است، « : گفت15
وشْتيِ ملكه، نه تنها به پادشاه تقصير نموده، بلكه به همة رؤسا و جميع طوايفي كه در « آنگاه مموكان به حضور پادشاه و سروران عرض كرد كه 16

 تمامي واليتهاي اَخْشُورش پادشاه مي باشند، 

شان در نظر ايشان خوار خواهند شد، حيني كه مخبر شوند كه اَخْشُورش پادشاه امر  زيرا چون اين عمل ملكه نزد تمامي زنان شايع شود، آنگاه شوهران17
 . فرموده است كه وشْتيِ ملكه را به حضورش بياورند و نيامده است

قار و غضب خواهد  و در آنوقت، خانمهاي فارس ومادي كه اين عمل ملكه را بشنوند، به جميع روساي پادشاه چنين خواهند گفت و اين مورد بسيار احت18
 . شد

 پس اگر پادشاه اين را مصلحت داند، فرمان ملوكانه اي از حضور وي صادر شود و در شرايع فارس و مادي ثبت گردد، تا تبديل نپذيرد، كه وشْتي به 19
 .حضور اَخْشُورش پادشاه ديگر نيايد و پادشاه رتبة ملوكانة او را به ديگري كه بهتر از او باشد بدهد

و چون فرماني كه پادشاه صادر گرداند در تمامي مملكت عظيم او مسموع شود، آنگاه همة زنان شوهران خود را از بزرگ و كوچك، احترام خواهند  20
  .نمود

 . و اين سخن در نظر پادشاه و رؤسا پسند آمد و پادشاه موافق سخن مموكان عمل نمود21
واليت، موافق خطّ آن و به هر قوم، موافق زبانش فرستاد تا هر مرد در خانة خود مسلّط شود و در زبان قوم  و مكتوبات به همة واليتهاي پادشاه به هر 22

 .خود آن را بخواند
 
2 

 . بعد از اين وقايع، چون غضب اَخْشُورش پادشاه فرو نشست، وشْتي و آنچه را كه او كرده بود و حكمي كه دربارة او صادر شده بود، به ياد آورد1
 .  و مالزمان پادشاه كه او را خدمت مي كردند، گفتند كه  دختران باكرة نيكو منظر براي پادشاه بطلبند 2
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 و پادشاه در همة واليتهاي مملكت خود وكال بگمارد كه همة دختران باكرة نيكو منظر را به دارالسلطنه شُوشَن در خانة زنان زير دست هيجاي كه خواجه 3
 . زنان مي باشد، جمع كنند و به ايشان اسباب طهارت داده شودسراي پادشاه و مستحفظ

 . پس اين سخن در نظر پادشاه پسند آمد و همچنين عمل نمود» . و دختري كه به نظر پادشاه پسند آيد، در جاي وشْتيِ ملكه بشود4

 .س بنياميني مسمي بود شخصي يهودي در دارالسطنه شُوشَن بود كه به مردخاي بن يائير ابن شمعي ابن قَي5
 و او از اورشليم جالي وطن شده بود، با اسيراني كه همراه يكُنيا پادشاه يهودا جالي وطن شده بودند كه نَبوكَد نَصَّر پادشاه بابل ايشان را به اسيري 6

 .آورده بود
 و مادر نبود و آن دختر، خوب صورت و نيكو منظر بود و بعد از وفات  و او هدسه، يعني استَر، دختر عموي خود را تربيت مي نمود چونكه وي را پدر7

 .  مردخاي وي را به جاي دختر خود گرفت پدر و مادرش،

استَر را نيز به خانة پادشاه، زير دست .  پس چون امر و فرمان پادشاه شايع گرديد و دختران بسيار در دارالسلطنه شُوشَن زير دست هيجاي جمع شدند8
 .يجاي كه مستحفظ زنان بود آوردنده
پس به زودي، اسباب طهارت و تحفه هايش را به وي داد و نيز هفت كنيز را كه از خانة .  و آن دختر به نظر او پسند آمده، در حضورش التفات يافت9

 .پادشاه برگزيده شده بودند كه به وي داده شوند و او را با كنيزانش به بهترين خانة زنان نقل كرد
  . او را امر فرموده بود که نکند و استَر، قومي و خويشاونديِ خود را فاش نكرد، زيرا كه مردخاي10
 .روز به روز پيش صحن خانة زنان گردش مي كرد تا از احوال استَر و از آنچه به وي واقع شود، اطّالع يابد و مرد خای 11
ورش پادشاه داخل شود، يعني بعد از آنكه آنچه را كه بر زنان مرسوم بود كه در مدت دوازده ماه كرده  هر دختر مي رسيد كه نزد اَخْشٌ و چون نوبة  12

  شود، چونكه ايام تطهير ايشان بدين منوال تمام مي شد، يعني شش ماه به روغن مر و شش ماه به عطريات و اسباب تطهير زنان،
 . شد كه هر چه مي خواست به وي مي دادند تا آن را از خانة زنان پادشاه با خود ببرد آنگاه آن دختر بدين طور نزد پادشاه داخل مي13
 در وقت شام داخل مي شد و صبحگاهان به خانه دوم زنان، زير دست شَعشْغاز كه خواجه سراي پادشاه و مستحفظ متعه بود، برمي گشت و بار ديگر 14

 . ر او رغبت كرده، او را بنام بخواند مگر اينكه پادشاه د نزد پادشاه داخل نمي شد،

 عموي مردخاي كه او را بجاي دختر خود گرفته بود رسيد كه نزد پادشاه داخل شود، چيزي سواي آنچه هيجاي،   استَر، دختر ابيحايل،  و چون نوبة15 
 .يد، التفات مي يافتخواجه سراي پادشاه و مستحفظ زنان گفته بود نخواست و استَر در نظر هر كه او را مي د

 .به قصر ملوكانه اش در ماه دهم كه ماه طيبت باشد، در سال هفتم سلطنت او آوردند  پس استَر را نزد اَخْشُورش پادشاه، 16
وكانه را بر سرش لهذا تاج مل.  و پادشاه، استَر را از همة زنان زياده دوست داشت و از همة دوشيزگان، در حضور وي نعمت و التفات زياده يافت17

 .گذاشت و او را در جاي وشْتيِ ملكه ساخت
 خود، عطايا   و پادشاه ضيافت عظيمي يعني ضيافت استَر را براي همة رؤسا و خادمان خود برپا نمود و به واليتها راحت بخشيده، برحسب كرم ملوكانة18

 .ارزاني داشت
 .ر دروازة پادشاه نشسته بود و چون دوشيزگان، بار ديگر جمع شدند، مردخاي ب19
 و استَر هنوز خويشاوندي و قومي خود را بر وفق آنچه مردخاي به وي فرموده بود فاش نكرده بود، زيرا كه استَر حكم مردخاي را مثل زماني كه نزد 20

 .وي تربيت مي يافت بجا آورد
، دو نفر از خواجه سرايان پادشاه و حافظان آستانه يعني بِغْتان و تارش غضبناك شده،  پادشاه نشسته بود  در آن ايام، حيني كه مردخاي در دروازة21

 .خواستند كه بر اَخْشُورش پادشاه دست بيندازند
 .  و چون مردخاي از اين امر اطالّع يافت، استَر ملكه را خبر داد و استَر، پادشاه را از زبان مردخاي مخبر ساخت22

 .و اين قصّه در حضور پادشاه، در كتاب دوم تاريخ ايام مرقوم شد.  را تفحص نموده، صحيح يافتند و هر دو ايشان را بردار كشيدند پس اين امر23
 
3 

ا او بودند  بعد از اين وقايع، اَخْشُورش پادشاه، هامان بن همداتاي اَجاجي را عظمت داده، به درجة بلند رسانيد و كرسي او را از تمامي رؤسايي كه ب1
 .باالتر گذاشت

 و جميع خادمان پادشاه كه در دروازة پادشاه مي بودند، به هامان سر فرود آورده، وي را سجده مي كردند، زيرا كه پادشاه درباره اش چنين امر 2
 .لكن مردخاي سر فرود نمي آورد و او را  سجده نمي كرد. فرموده بود

 »  تو چرا از امر پادشاه تجاوز مي نمايي؟«شاه بودند، از مردخاي پرسيدند كه  و خادمان پادشاه كه در دروازة پاد3

پس هامان را خبر دادند تا ببينند كه آيا كالم مردخاي ثابت مي شود يا نه، .  اما هرچند روز به روز اين سخن را به وي مي گفتند، به ايشان گوش نمي داد4
 .ن يهودي هستمزيرا كه ايشان را خبر داده بودند كه م
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 . و چون هامان ديد كه مردخاي سر فرود نمي آورد و او را سجده نمي نمايد، هامان از غضب مملّو گرديد5
 و چونكه دست انداختن بر مردخاي، تنها به نظر وي سهل آمد و او را از قوم مردخاي اطالع داده بودند، پس هامان قصد هالك نمودن جميع يهودياني كه 6

 . زانرو كه قوم مردخاي بودند مي مملكت اَخْشُورش بودند كرد،در تما
 در ماه اول از سال دوازدهم سلطنت اَخْشُورش كه ماه نيسان باشد، هر روز در حضور هامان و هر ماه تا ماه دوازدهم كه ماه اذار باشد، فور يعني قرعه 7

 .مي انداختند
مخالف  ستند كه در ميان قوم ها در جميع واليتهاي مملكت تو پراكنده و متفرق مي باشند و شرايع ايشان، قومي ه«:  پس هامان به اَخْشُورش پادشاه گفت8

 . قوم ها است و شايع پادشاه را به جا نمي آوردند لهذا ايشان را چنين واگذاشتن براي پادشاه مفيد نيست همة
ازند ومن ده هزار وزنه نقره به دست عامالن خواهم داد تا آن را به خزانة پادشاه  اگر پادشاه را پسند آيد، حكمي نوشته شود كه ايشان را هالك س9

 .بياورند
 . آنگاه پادشاه انگشتر خود را از دستش بيرون كرده، آن را به هامان بن همدتاي اجاجي كه دشمن يهود بود داد10
 » .ر نظرت پسند آيد به ايشان بكنيهم نقره و هم قوم را به تو دادم تا هرچه د«:  و پادشاه به هامان گفت11

به اميران پادشاه و به والياني كه بر هر واليت بودند و   پس كاتبان پادشاه را در روز سيزدهم ماه اول احضار نمودند و بر وفق آنچه هامان امر فرموده، 12
به اسم اَخْشُورش پادشاه مكتوب گرديد و به مهر پادشاه مختوم بر سروران هر قوم مرقوم شد، به هر واليت، موافق خّط آن و به هر قوم موافق زبانش، 

 .شد
 و مكتوبات به دست چاپاران به همة واليتهاي پادشاه فرستاده شد تا همة يهوديان را از پير وطفل وزن در يك روز، يعني سيزدهم ماه دوازدهم كه ماه 13

 .ن را غارت كنندآذار باشد، هالك كنند و بكُشند و تلف سازند و اموال ايشا
 . و تا اين حكم در همة قومها اعالن شد كه در همان روز مستّعد باشند14
 پس چاپاران بيرون رفتند و ايشان را برحسب فرمان پادشاه شتابانيدند و اين حكم در دارالسلطنة شُوشن نافذ شد و پادشاه و هامان به نوشيدن 15

 .اما شهر شُوشن مشوش بود. نشستند
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 به آواز بلند فرياد  پالس با خاكستر دربر كرد و به ميان شهر بيرون رفتة،  چون مردخاي از آنچه شده بود اطّالع يافت، مردخاي جامة خود را دريده،  و1
 .تلخ برآورد

  و تا روبروي دروازة پادشاه آمد، زيرا كه جايز نبود كه كسي با لباس پالس داخل دروازة پادشاه  بشود و 2

 . در هر واليتي كه امر و فرمان پادشاه به آن رسيد يهوديان را ماتم عظيمي و روزه،گريه و نوحه گري بود و بسياري در پالس و خاكستر خوابيدند و3
و را از وي بگيرند، پس كنيزان و خواجه سرايان استَر آمده، او را خبر دادند و ملكه بسيار محزون شد و لباس فرستاد تا مردخاي را بپوشانند و پالس ا4

 .اما او قبول نكرد
 آنگاه استَر، هتاك را كه يكي از خواجه سرايان پادشاه بود و او را به جهت خدمت وي تعيين نموده بود، خواند و او را امر فرمود كه از مردخاي بپرسد 5

 .كه اين چه امر است و سببش چيست
 .شاه بود، نزد مردخاي بيرون رفت پاد  پس هناك به سعة شهر كه پيش دروازة6
 .  و مردخاي او را از هرچه واقع شده و از مبلغ نقره اي كه هامان به جهت هالك ساختن يهوديان وعده داده بود كه آن را به خزانة پادشاه بدهد، خبر داد7

 تا آن را به اَستَر نشان دهد و وي را مخبر سازد و وصيت نمايد  فرمان را كه در شُوشَن به جهت هالك ايشان صادر شده بود، به او داد  و سواد نوشتة8
 .كه نزد پادشاه داخل شده، از او التماس نمايد به جهت قوم خويش از وي درخواست كند

 . پس هتاك داخل شده، سخنان مردخاي را به استَر باز گفت9
 .خاي بگويد او را امر فرمود كه به مرد  و استَر هتاك را جواب داده،10
جميع خادمان پادشاه و ساكنان واليتهاي پادشاه مي دانند كه به جهت هركس، خواه مرد و خواه زن كه نزد پادشاه به صحن اندروني بي اذن داخل « كه 11

من خوانده، نشده ام كه به و سي روز است كه . شود، فقط يك حكم است كه كشته شود، مگر آنكه پادشاه چوگان زرين بسوي او دراز كند تا زنده بماند
 » .حضور پادشاه داخل شوم

 : پس سخنان استَر را به مردخاي باز گفتند12
 .در دل خود فكر مكن كه تو در خانة پادشاه به خالف ساير يهود، رهايي خواهي يافت«:  و مردخاي گفت به استَر جواب دهيد13 
و كيست بداند . اما تو و خاندان پدرت هالك خواهيد گشت. جات براي يهود از جاي ديگر پديد خواهد شد بلكه اگر در اين وقت تو ساكت بماني، راحت و ن14

 . كه به جهت چنين وقت به سلطنت نرسيده اي
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  پس استَر فرمود به مردخاي جواب دهيد15

ه روز شبانه روز چيزي مخوريد و مياشاميد و من نيز با  كه برو و تمامي يهود را كه در شُوشَن يافت مي شوند جمع كن و براي من روزه گرفته، س16
 .اگر چه خالف حكم است و اگر هالك شدم، هالك شدم و به همين طور، نزد پادشاه داخل خواهم شد، . كنيزانم همچنين روزه خواهم داشت

 . پس مردخاي رفته، موافق هر چه استَر وي را وصيت كرده بود، عمل نمود 17
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وز سوم، استَر لباس ملوكانه پوشيده  به صحن دروازة اندروني پادشاه، در مقابل خانة پادشاه بايستاد و پادشاه، بر كرسي خسروي خود در  و در ر1
 .قصر سلطنت، روبروي دروازة خانه نشسته بود

پادشاه چوگان طال را كه در دست داشت، به سوي استَر دراز و .  و چون پادشاه، استَر ملكه را ديد كه در صحن ايستاده است، او در نظر وي التفات يافت2
 . كرد و استَر نزديك آمده، نوك عصا را لمس كرد

 » .اي استَر ملكه، تو را چه شده است و درخواست تو چيست؟ اگرچه نصف مملكت باشد، به تو داده خواهد شد«:  و پادشاه او را گفت3

 . پادشاه پسند آيد، پادشاه با هامان امروز به ضيافتي كه براي او مهيا كرده ام بيايد استَر جواب داد كه اگر به نظر4
 .پس پادشاه و هامان، به ضيافتي كه استَر برپا نموده بود آمدند» . آنگاه پادشاه فرمود كه هامان را بشتابانيد، تا برحسب كالم استَر كرده شود5
مسؤول تو چيست كه به تو داده خواهد شد و درخواست تو كدام؟ اگر چه نصف مملكت باشد، برآورده خواهد :گفت و پادشاه در مجلس شراب به استَر 6

  .شد

 مسؤول و درخواست من اين است،:  استَر در جواب گفت7

 كه اگر در نظر پادشاه التفات يافتم و اگر پادشاه مصلحت داند كه مسؤول مرا عطا فرمايد و درخواست مرا بجا آورد، پادشاه و هامان به ضيافتي كه به 8
 ».جهت ايشان مهيا مي كنم بيايند و فردا امر پادشاه را بجا خواهم آورد

ليكن چون هامان، مردخاي را نزد دروازة پادشاه ديد كه به حضور او برنمي خيزد و حركت .  پس در آن روز هامان شادمان و مسرور شده، بيرون رفت9
 .نمي كند، آنگاه هامان بر مردخاي به شدت غضبناك شد

  اما هامان خودداري نموده، به خانة خود رفت و فرستاده، دوستان خويش و زن خود زرش را خواند و10

توانگريِ خود و كثرت پسران خويش را و تمامي عظمتي را كه پادشاه به او داده بود و او را بر ساير رؤسا و خدام  و هامان براي ايشان، فراونيِ 11
 .پادشاه برتري داده بود، بيان كرد

راه پادشاه دعوت نكرده استَر ملكه نيز كسي سواي من به ضيافتي كه برپا كرده بود، همراه پادشاه دعوت نفرمود و فردا نيز او مرا هم:  و هامان گفت12
 .است

 . پادشاه نشسته است  ليكن همة اين چيزها نزد من هيچ است، مادامي كه مردخاي يهود را مي بينم كه در دروازة13
بر آن مصلوب داري به بلندي پنجاه ذراع بسازند و بامدادان، به پادشاه عرض كن كه مردخاي را :  آنگاه زوجه اش زرش و همة دوستانش او را گفتند14

 .پس با پادشاه با شادماني به ضيافت برو و اين سخن به نظر هامان پسند آمده، امر كرد تا دار را حاضر كردند. سازند
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 . در آن شب، خواب از پادشاه برفت و امر فرمود كه كتاب تذكرة تواريخ ايام را بياوردند تا آن را در حضور پادشاه بخوانند1
  بِغتان و تَرس  خواجه سرايان پادشاه و حافظان آستانة وي كه قصد دست درازي بر اَخْشُورش پادشاه  اي يافتند كه مردخاي دربارة و در آن، نوشته 2

 .كرده بودند، خبر داده بود
واب دادند كه براي او چيزي  و پادشاه پرسيد كه چه حرمت و عزت به عوض اين خدمت به مردخاي عطا شد؟ بندگان پادشاه او را خدمت مي كردند ج3

 . نشد

و هامان به حياط بيروني خانة پادشاه آمده بود تا به پادشاه عرض كند كه مردخاي را برداري كه برايش حاضر » كيست در حياط ؟«:  پادشاه گفت4
 .ساخته بود مصلوب كنند

 .فرمود تا داخل شودپادشاه » .اينك هامان در حياط ايستاده است:  و خادمان پادشاه وي را گفتند5
كيست «: و هامان در دل خود فكر كرد» با كسي كه پادشاه رغبت دارد كه او را تكريم نمايد، چه بايد كرد؟:  و چون هامان داخل شد پادشاه وي را گفت6

 غير از من كه پادشاه به تكريم نمودن رغبت داشته باشد؟ 

  ه تكريم نمودن او رغبت دارد،براي شخصي كه پادشاه ب:  پس هامان به پادشاه گفت7 
 . لباس ملوكانه را كه به پادشاه مي پوشد و اسبي كه پادشاه بر آن سوار مي شود و تاج ملوكانه اي كه بر سر او نهاده مي شود، بياورند8
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او رغبت دارد بپوشانند و بر اسب  و لباس و اسب را به دست يكي از امراي مقّرب ترين پادشاه بدهند وآن را به شخصي كه پادشاه به تكريم نمودن 9
 . سوار كرده، و در كوچه هاي شهر بگردانند و پيش روي او ندا كنند كه با كسي كه پادشاه به تكريم نمودن او رغبت دارد، چنين كرده خواهد شد

 پادشاه نشسته است، چنين معمول دار و  ه در دروازةآن لباس و اسب را چنانكه گفتي به تعجيل بگير و با مردخاي يهود ك:  آنگاه پادشاه به هامان فرمود10
 .از هر چه گفتي كم نشود

با « در كوچه هاي شهر گردانيد و پيش روي او ندا مي كرد كه   پس هامان آن لباس و اسب را گرفت و مردخاي را پوشانيده و او را سوار اسب كرده،11
 .ده خواهد شدكسي كه پادشاه به تكريم نمودن او رغبت دارد چنين مر

 .اما هامان ماتم كنان و سر پوشيده به خانة خود بشتافت.  و مردخاي به دروازة پادشاه مراجعت كرد12
اگر اين مردخاي كه پيش «:  و هامان به زوجة خود زَرش و همة دوستان خويش، ماجراي خود را حكايت نمود و حكيمانش و زنش زرش او را گفتند13

 .مودي از نسل يهود باشد، بر او غالب نخواهي آمد، بلكه البتّة پيش او خواهي افتادروي وي آغاز افتادن ن
 . و ايشان هنوز با او گفتگو مي كردند كه خواجه سرايان پادشاه رسيدند تا هامان را به ضيافتي كه استَر مهيا ساخته بود، به تعجيل ببرند14

 
7 

 .ت حاضر شدند پس پادشاه و هامان نزد استَر ملكه به ضياف
 اگر چه  اي استر ملكه، مسؤول تو چيست كه به تو داده خواهد شد و درخواست تو كدام؟«:  و پادشاه در روز دوم نيز در مجلس شراب به استَر گفت2

 .نصف مملكت باشد، بجا آورده خواهد شد
 و اگر پادشاه را پسند آيد، جان من به مسؤول من و قوم من به درخواست من، اي پادشاه اگر در نظر تو التفات يافته باشم:  استَر ملكه جواب داد و گفت3

 .به من بخشيده شود
 با آنكه مصيبت ما  و اگر به غالمي و كنيزي فروخته مي شديم سكوت مي نموديم،.  زيرا كه من و قومم فروخته شده ايم كه هالك و نابود و تلف شويم4

 .نسبت به ضرر پادشاه هيچ است
 آن كيست و كجا است كه جسارت نموده است تا چنين عمل نمايد؟«: اه اَخْشُورش پادشاه، استَر ملكه را خطاب كرده، گفت آنگ5

 .آنگاه هامان در حضور پادشاه و ملكه به لرزه درآمد» .عدو و دشمن، همين هامان شرير است«:  استَر گفت6
و چون هامان ديد كه بال از جانب پادشاه برايش مهيا است، برپا شد تا نزد استَر .  باغ قصر رفت و پادشاه غضبناك شده، از مجلس شراب برخاسته، به7

 .ملكه  براي جان خود تضّرع نمايد
ضور من آيا ملكه را نيز به ح:  و چون پادشاه از باغ قصر به جاي مجلس شراب برگشت، هامان بر بستر استَر بر آن مي بود افتاده بود؛ پس پادشاه گفت8

 .در خانه بي عصمت مي كند؟ سخن هنوز بر زبان پادشاه مي بود كه روي هامان را پوشانيدند
اينك دار پنجاه ذراعي نيز كه همامان آن را به جهت مردخاي كه آن سخن :  آنگاه حربونا، يكي از خواجه سراياني كه در حضور پادشاه مي بودند، گفت9

 .پادشاه فرمود كه او را بر آن مصلوب سازيد. ست مهيا نموده، در خانة هامان حاضر استنيكو را براي پادشاه گفته ا
 .  پس هامان را برداري كه براي مردخاي مهيا كرده بود، مصلوب ساختند و غضب پادشاه فرو نشست10
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و مردخاي در حضور پادشاه داخل شد، زيرا كه استر او را از . شت در آن روز اَخْشُورش پادشاه، خانة هامان، دشمن يهودا را به استَر ملكه ارزاني دا1
 .نسبتي كه با وي داشت خبر داده بود

 . و پادشاه انگشتر خود را كه از هامان گرفته بود بيرون كرده، به مردخاي داد و استَر مردخاي را بر خانة هامان گماشت2
پايهاي او افتاده، بگريست و از او التماس نمود كه شر هامان اجاجي و تدبيري را كه براي يهوديان كرده  و استر بار ديگر به پادشاه عرض كرد و نزد 3

 .بود، باطل سازد
  پس پادشاه چوگان طال را بسوي استَر دراز كرد و استر برخاسته، به حضور پادشاه ايستاد 4

فته باشم و پادشاه اين امر را صواب بيند و اگر من منظور نظر او باشم، مكتوبي نوشته شود اگر پادشاه را پسند آيد و من در حضور او التفات يا:  و گفت5
 .كه آن مراسله را كه هامان بن همداتاي اجاجي تدبير كرده و آنها را براي هالكت يهودياني كه در همة واليتهاي پادشاه مي باشند نوشته است، باطل سازد

  واقع مي شود چگونه توانم ديد؟ و هالكت خويشان خود را چگونه توانم نگريست؟      زيرا كه من باليي را كه بر قومم6

اينك خانة هامان را به استَر بخشيدم و او را به سبب دست درازي به يهوديان به دار :  آنگاه اَخْشُورش پادشاه به استَر ملكه و مردخاي يهودي فرمود7
 .كشيده اند

 نظرتان پسند آيد، به اسم پادشاه به يهوديان بنويسيد و آن را به مهر پادشاه مختوم سازيد، زيرا هرچه به اسم پادشاه نوشته شود  و شما آنچه را كه در8
 .و به مهر پادشاه مختوم گردد، كسي نمي تواند آن را تبديل نمايد
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اه را احضار كردند و موافق هر آنچه مردخاي امر فرمود، به  پس در آن ساعت، در روز بيست و سوم ماه سوم كه ماه سيوان باشد، كاتبان پادش9
يهوديان و اميران و واليان و رؤساي واليتها يعني صد و بيست و هفت واليت كه از هند تا حبش بود نوشتند، به هر واليت، موافق خطّ آن و به هر قوم، 

 .موافق زبان آن و به يهوديان، موافق خطّ و زبان ايشان
بات را به اسم اَخْشُورش پادشاه نوشت و به مهر پادشاه مختوم ساخته، آنها را به دست چاپاران اسب سوار فرستاد؛ و ايشان بر اسبان تازي كه  و مكتو10

 . مختصّ خدمت پادشاه و كره هاي ماديانهاي او بودند، سوار شدند

 كه جمع شده، به جهت جانهاي خود مقاومت نمايند و تماميِ قوت قومها و واليتها را  و در آنها پادشاه به يهودياني كه در همة شهرها بودند، اجازت داد11
 كه قصد اذّيت ايشان مي داشتند، با اطفال و زنان ايشان هالك سازند و بكشند و تلف نمايند و اموال ايشان را تاراج كنند، 

 اليتهاي اَخْشُورش پادشاه، در يك روز يعني در سيزدهم ماه دوازهم كه ماه آذار باشد در همة و12

 و تا اين حكم در همة واليتها رسانيده شود، سوادهاي مكتوب به همة قومها اعالن شد كه در همان روز يهوديان مستعد باشند تا از دشمنان خود انتقام 13
 .بگيرند

 حكم پادشاه شتابانيده، به تعجيل روانه ساختند و حكم، در  پس چاپاران بر اسبان تازي كه مختصّ خدمت پادشاه بود، روانه شدند و ايشان را برحسب14
 .دارالسلطنه شُوشَن نافذ شد

 و مردخاي از حضور پادشاه با لباس ملوكانة الجوردي و سفيد و تاج بزرگ زرين و رداي كتان نازك ارغواني بيرون رفت و شهر شُوشَن شادي و 15
 وجد نمودند،

 .ادي و سرور و حرمت پديد آمد و براي يهوديان، روشني و ش16
 و در همة واليتها و جميع شهرها در هر جايي كه حكم و فرمان پادشاه رسيد، براي يهوديان، شادماني و سرور و بزم و روز خوش بود و بسياري از 17

 .قوم هاي زمين به دين يهود گرويدند زيرا كه ترس يهوديان بر ايشان مستولي گرديده بود
 
9 

سيزدهم ماه دوازدهم كه ماه آذار باشد، هنگامي كه نزديك شد كه حكم و فرمان پادشاه را جاري سازند و دشمنان يهود منتظر مي بودند كه  و در روز 1
 .بر ايشان استيال يابند، اين همه برعكس شد كه يهوديان بر دشمنان خويش استيال يافتند

2ش پادشاه جمع شدند تا بر آناني كه قصد اذّيت ايشان داشتند، دست بيندازند؛ و كسي با ايشان  و يهوديان در شهرهاي خود در همة واليتهاي اَخْشُور
 .مقاومت ننمود زيرا كه ترس ايشان بر همة قومها مستولي شده بود

 ن مستولي شده بود، و جميع رؤساي واليتها و اميران و واليان و عامالن پادشاه، يهوديان را اعانت كردند زيرا كه ترس مردخاي بر ايشا3

 . چونكه مردخاي در خانة پادشاه معظّم شده بود و آوازة او در جميع واليتها شايع گرديده و اين مردخاي آناً فاناً بزرگتر مي شد4
 . به عمل آوردند  پس يهوديان جميع دشمنان خود را به دم شمشير زده، كشتند و هالك كردند و با ايشان هرچه خواستند،5
 .هوديان در دارالسطنه شُوشَن پانصد نفر را به قتل رسانيده، هالك كردند و ي6
  و فَرشَنْد اطا و دلْفُون و اَسفاتا،7

  و فُوراتا و اَدلْيا و اَريداتا،8

  و فَرمشْتا و اَريساي و اَرِيداي و يزاتا،9

 .  را به تاراج نگشادند يعني ده پسر هامان بن همداتاي، دشمن يهود را كشتند، ليكن دست خود10

 . در آن روز، عدد آناني را كه در دارالسطنه شُوشَن كشته شدند به حضور پادشاه عرض داشتند11
يهوديان در دارالسطنة شُوشَن پانصد نفر و ده پسر هامان را كشته چه كرده اند؟ حال مسؤول تو چيست كه به تو داده « و پادشاه به استَر ملكه گفت كه 12
 اهد شد و ديگر چه درخواست داري كه برآورده خواهد گرديد؟خو

 به يهودياني كه در شُوشَن مي باشند، اجازت داده شود كه فردا نيز مثل فرمان امروز عمل نمايند و ده پسر هامان را  اگر پادشاه را پسند آيد،:  استَر گفت13
 .بردار بياويزند

 .ر شُوشَن نافذ گرديد و ده پسر هامان را به دار آويختند و پادشاه فرمود كه چنين بشود و حكم د14
 . و يهودياني كه در شُوشَن بودند، در روز چهاردهم ماه آذار نيز جمع شده، سيصد نفر را در شُوشَن كشتند، ليكن دست خود را به تاراج نگشادند15
خود مقاومت نمودند و چون هفتاد و هفت هزار نفر از مبغضان خويش را كشته  و ساير يهودياني كه در واليتهاي پادشاه بودند جمع شده، براي جانهاي 16

 . اما دست خود را به تاراج نگشادند. بودند، از دشمنان خود آرامي يافتد

 .واقع شد و در روز چهاردهم ماه، آرامي يافتند و آن را روز بزم و شادماني نگاه داشتند   اين، در روز سيزدهم ماه آذار17
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 و يهودياني كه در شُوشَن بودند، در سيزدهم و چهاردهم آن ماه جمع شدند و در روز پانزدهم ماه آرامي يافتند و آن را روز بزم و شادماني نگاه 18
 . داشتند

دارند و هدايا براي  بنابراين، يهوديان دهاتي كه در دهات بي حصار ساكنند، روز چهاردهم ماه آذار را روز شادماني و بزم و روز خوش نگاه مي 19
 .يكديگر مي فرستند

  از نزديك و دور فرستاد،  و مردخاي اين مطالب را نوشته، مكتوبات را نزد تمامي يهودياني كه در همة واليتهاي اَخْشُورش پادشاه بودند،20

 .ه مي دارند تا برايشان فريضه اي بگذارد كه روز چهاردهم و روز پانزدهم ماه آذار را سال به سال عيد نگا21
لهذا آنها را روزهاي بزم و شادي نگاه .  چونكه در آن روزها، يهوديان از دشمنان خود آرامي يافتند و در آن ماه غم از ايشان به شادي مبدل گرديد22

 .بدارند و هدايا براي يكديگر و بخششها براي فقيران بفرستند
 . ع كرده بودند و آنچه را كه مردخاي به ايشان نوشته بود، بر خود فريضه ساختند  پس يهوديان آنچه را كه خود به عمل نمودن آن شرو23

 . زيرا كه هامان بن همداتاي اجاجي، دشمن تمامي يهود، قصد هالك نمودن يهوديان كرده و فور يعني قرعه براي هالكت و تلف نمودن ايشان انداخته بود24
كتوباً حكم داد كه قصد بدي كه براي يهود انديشيده بود، بر سر خودش برگردانيده شود و او را با پسرانش بر  اما چون اين امر به سمع پادشاه رسيد، م25

 . دار كشيدند

 از اين جهت آن روزها را از اسمِ فور، فرويم ناميدند، و موافق تمامي مطلب اين مكتوبات و آنچه خود ايشان در اين امر ديده بودند و آنچه بر ايشان 26
 د آمده بود،وار

 يهوديان اين را فريضه ساختند و آن را بر ذمة خود و ذريت خويش و همة كساني كه به ايشان ملصق شوند، گرفتند كه تبديل نشود و آن دو روز را 27
 .برحسب كتابت آنها و زمان معين آنها سال به سال نگاه دارند

شهرها بياد آورند و نگاه دارند و اين روزهاي فُوريم، از ميان يهود منسوخ نشود و يادگاري آنها از  و آن روزها را در همة طبقات و قبايل و واليتها و 28
 .ذريت ايشان نابود نگردد

 . و و استَر ملكه، دختر ابيحايل و مردخاي يهودي، به اقتدار تمام نوشتند تا اين مراسلة دوم را در بارة فوريم برقرار نمايند29
 ، مشتمل بر سخانان سالمتي و امنيت نزد جميع يهودياني كه در صد و بيست و هفت واليت مملكت اَخْشُورش بودند،  و مكتوبات30

 تا اين دو روز فُوريم را در زمان معين آنها فريضه قرار دهند، چنانكه مردخاي يهودي و استَر ملكه بر ايشان فريضه قرار دادند و ايشان آن را بر ذمة 31
 .د و ذريت خويش گرفتند، به يادگاري ايام روزه و تضرع ايشانخو

 . پس سنن اين فوريم، به فرمان استَر فريضه شد و در كتاب مرقوم گرديد32
 

10 

  و اَخْشُورش پادشاه بر زمينها و جزاير دريا جزيه گذارد،1

 پادشاه او را معظّم ساخت، آيا در كتاب تواريخ ايام پادشاهان مادي و فارس  و جميع اعمال قوت و تواناييِ او و تفصيل عظمت مردخاي كه چگونه2
 مكتوب نيست؟

 زيرا كه مردخاي يهودي، بعد از اَخْشُورش پادشاه، شخص دوم بود و در ميان يهود محترم و نزد جمعيت برادران خويش مقبول شده، سعادتمندي قوم 3
 . جنس خود، سخنان صلح آميز مي گفتخويش را مي طلبيد و براي تمامي ابناي
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 كتاب ايوب
 
 
1 

 . در زمين عوص، مردي بود كه ايوب نام داشت؛ و آن مرد كامل و راست و خداترس بود و از بدي اجتناب مي نمود1
 . و براي او، هفت پسر و سه دختر زاييده شدند2
ر كثير داشت و آن مرد از تمامي بني مشرق  و اموال او هفت هزار گوسفند و سه هزار شتر و پانصد جفت گاو و پانصد االغ ماده بود و نوكران بسيا3

 .بزرگتر بود
ايشان، در روزش مهماني مي كردند و فرستاده، سه خواهر خود را دعوت مي نمودند تا با ايشان اكل و .  و پسرانش مي رفتند و در خانة هر يكي از4

 .شرب بنمايند
يوب فرستاده، ايشان را تقديس مي نمود و بامدادان برخاسته، قرباني هاي  و واقع مي شد كه چون دورة روزهاي مهماني ايشان بسر مي رفت، ا5

و ايوب هميشه چنين مي . شايد پسران من گناه كرده، خدا را در دل خود ترك نموده باشند: سوختني، به شمارة همة ايشان مي گذرانيد، زيرا ايوب مي گفت
 .كرد

 .ور خداوند حاضر شوند؛ و شيطان نيز درميان ايشان آمد و روزي واقع شد كه پسران خدا آمدند تا به حض6
 .از تردد كردن در زمين و سير كردن در آن«: از كجا آمدي؟ شيطان در جواب خداوند گفت«:  و خداوند به شيطان گفت7
 !اترس كه از گناه اجتناب مي كندآيا در بندة من ايوب تفكّر كردي كه مثل او در زمين نيست؟ مرد كامل و راست و خد:  خداوند به شيطان گفت8
 آيا ايوب مجاناً از خدا   مي ترسد؟:  شيطان در جواب خداوند گفت9

  آيا تو گرد او و گرد خانة او و گرد همة اموال او، به هر طرف حصار نكشيدي و اعمال دست او را بركت ندادي و مواشي او در زمين منتشر نشد؟10

 . دراز كن و تماميِ مايملك او را لمس نما و پيش روي تو، تو را ترك خواهد نمود ليكن اآلن دست خود را11
 .پس شيطان از حضور خداوند بيرون رفت» .اينك همة اموالش در دست تو است؛ ليكن دستت را برخود او دراز مكن:  خداوند به شيطان گفت12
 . د مي خوردند و شراب مي نوشيدند و روزي واقع شد كه پسران و دخترانش در خانة برادر بزرگ خو13

 .گاوان شيار مي كردند و ماده االغان نزد آنها    مي چريدند«:  و رسولي نزد ايوب آمده، گفت14
 . و سابيان بر آنها حمله آورده، بردند و جوانان را به دم شمشير كشتند و من به تنهايي رهايي يافتم تا تو را خبر دهم15
آتش خدا از آسمان افتاد و گله و جوانان را سوزانيده، آنها را هالك ساخت و من به تنهايي رهايي «: فت كه ديگري آمده، گفت و او هنوز سخن مي گ16

 .يافتم تا تو را خبر دهم
 دم شمشير كشتند و كلدانيان سه فرقه شدند و بر شتران هجوم آورده، آنها را بردند و جوانان را به«:  و او هنوز سخن مي گفت كه ديگري آمده، گفت17

 .من به تنهايي رهايي يافتم تا تو را خبر دهم
 پسران و دخترانت در خانة برادر بزرگ خود مي خوردند و شراب  نوشيدند«:  و او هنوز سخن مي گفت كه ديگري آمده، گفت18

 . دند و من به تنهايي رهايي يافتم تا تو را خبر دهم كه اينك باد شديدي از طرف بيابان آمده، چهار گوشة خانه را زد و بر جوانان افتاد كه مر19

  آنگاه ايوب برخاسته، جامة خود را دريد و سر خود را تراشيد و به زمين افتاده، سجده كرد20

 !ادو نام خداوند متبارك ب! خداوند داد و خداوند گرفت! برهنه از رحم مادر خود بيرون آمدم و برهنه به آنجا خواهم برگشت:  و گفت21
 . در اين همه، ايوب گناه نكرد و به خدا جهالت نسبت نداد22

 
2 

 . و روزي واقع شد كه پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند؛ و شيطان نيز درميان ايشان آمد تا به حضور خداوند حاضر شود1
 .تردد نمودن در جهان و از سير كردن در آناز «: شيطان در جواب خداوند گفت» از كجا آمدي؟«:  و خداوند به شيطان گفت2
آيا در بندة من ايوب تفكّر نمودي كه مثل او در زمين نيست؟ مرد كامل و راست و خدا ترس كه از بدي اجتناب مي نمايد و تا «:  خداوند به شيطان گفت3

 .       ب اذيت رسانماآلن كاملّيت خود را قايم نگاه مي دارد، هرچند مرا بر آن واداشتي كه او را بي سب

 .پوست به عوض پوست، و هرچه انسان دارد براي جان خود خواهد داد«:  شيطان در جواب خداوند گفت4
 . ليكن اآلن دست خود را دراز كرده، استخوان و گوشت او را لمس نما و تو را پيش روي تو ترك خواهد نمود5
 . كن جان او را حفظ كناينك او در دست تواست، لي«:  خداوند به شيطان گفت6

 . پس شيطان از حضور خداوند بيرون رفته، ايوب را از كف پا تا كلّه اش به دملهاي سخت مبتال ساخت7
 . و او سفالي گرفت تا خود را با آن بخراشد و درميان خاكستر نشسته بود8
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 » !كن بميرآيا تابحال كاملّيت خود را نگاه  مي داري؟ خدا را ترك «:  و زنش او را گفت9

 .در اين همه، ايوب به لبهاي خود گناه نكرد» آيا نيكويي را از خدا بياييم و بدي را نيابيم؟! مثل يكي از زنان ابله سخن مي گويي«:  او وي را گفت10
يماني و بِلْدد شُوحي و سوفَرش نَعماتي  و چون سه دوست ايوب، اين همه بدي را كه بر او واقع شده بود شنيدند، هر يكي از مكان خود، يعني اَليفازِ ت11

 .روانه شدند و با يكديگر همدستان گرديدند كه آمده، او را تعزيت گويند و تسلّي دهند
 و چون چشمان خود را از دور بلند كرده، او را نشناختند، آواز خود را بلند نموده، گريستند و هريك جامة خود را دريده، خاك بسوي آسمان بر سر 12

 .خود افشاندند
 . و هفت روز و هفت شب همراه او بر زمين نشستند و كسي با وي سخني نگفت چونكه ديدند كه درد او بسيار عظيم است13

 
3 

 . و بعد از آن ايوب دهان خود را باز كرده، روز خود را نفرين كرد1
 : و ايوب متكلّم شده، گفت2
  كه گفتند مردي در رحم قرار گرفت، روزي كه در آن متولّد شدم، هالك شود و شبي3

 . و خدا از باال بر آن اعتنا نكند و روشنايي بر او نتابد.   آن روز تاريكي شود4

 . كسوفات روز آن را بترساند. ابر بر آن ساكن شود.  تاريكي و ساية موت، آن را به تصّرف آورند5

 .       نكند، و به شمارة ماهها داخل نشود و آن شب را ظلمت غليظ فرو گيرد و درميان روزهاي سال شادي6

 . اينك آن شب نازاد باشد و آواز شادماني در آن شنيده نشود7
 . لعنت كنندگان روز، آن را نفرين نمايند، كه دربرانگيزانيدن لوياتان ماهر مي باشند8
 ، ستارگان شفق آن، تاريك گردد و انتظار نور بكشد و نباشد و مژگان سحر را نبيند9
 . چونكه درهاي رحم مادرم را نبست، و مشقّت را از چشمانم مستور نساخت10
 چرا از رحم مادرم نمردم؟ و چون از شكم بيرون آمدم، چرا جان ندادم؟ چرا زانوها مرا قبول كردند، و پستانها تا مكيدم؟ 11

 افتم، در خواب مي بودم و استراحت مي ي.  زيرا تا بحال مي خوابيدم و آرام مي شدم13

  با پادشاهان و مشيران جهان، كه خرابه ها براي خويشتن بنا نمودند،  14

  يا با سروران كه طال داشتند، و خانه هاي خود را از نقره پر ساختند،15

 .  يا مثل سقط پنهان شده نيست مي بودم، مثل بچه هايي كه روشناي را نديدند16

 ، و در آنجا خستگان مي آرامند، در آنجا شريران از شورش باز مي ايستند17

 . در آنجا اسيران در اطمينان با هم ساكنند، و آواز كارگذاران را  نمي شنوند18
 . كوچك و بزرگ در آنجا يك اند، و غالم از آقايش آزاد است19
  چرا روشني به مستمند داده شود؟ و زندگي به تلخ جانان؟ 20

 . شود، و براي آن حفره مي زنند بيشتر از گنجها كه انتظار موت را مي كشند و يافت نمي21
  كه شادي و ابتهاج مي نمايند و مسرور مي شوند چون قبر را مي يابند؟ 22

  چرا نور داده مي شود به كسي كه راهش مستوراست، كه خدا اطرافش را مستور ساخته است؟ 23

 . يخته مي شود زيرا كه نالة من، پيش از خوراكم مي آيد و نعرة من، مثل آب ر24

 .و آنچه از آن بيم داشتم بر من رسيدم.  زيرا ترسي كه از آن مي ترسيدم، بر من واقع شد25
  . مطمئن و آرام نبودم و راحت نداشتم و پريشاني بر من آمد26
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 : و اليفاز تبماني در جواب گفت1
  كسيت كه بتواند از سخن گفتن باز ايستد؟اگر كسي جرأت كرده، با تو سخن گويد، آيا تو را ناپسند مي آيد؟ ليكن 2

 .  اينك بسياري را ادب آموخته اي و دستهاي ضعيف را تقويت داده اي3

 .  سخنان تو لغزنده را قايم داشت، و تو زانوهاي لرزنده را تقويت دادي4

 . ليكن اآلن به تو رسيده است و ملول شده اي؛ تو را لمس كرده است و پريشان گشته اي5
  توكّل تو بر تقواي تو نيست؟ و اميد تو بر كامليت رفتار تو ني؟ آيا6

 كيست كه بي گناه هالك شد؟ و راستان در كجا تلف شدند؟ !  اآلن فكر كن7
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 . چنانكه من ديدم آناني كه شرارت را شيار مي كنند و شقاوت را مي كارند، همان را مي دروند8
 .ضب او تباه مي گردند از تَفْخة خدا هالك مي شوند و از باد غ9
 . غرش شير و نعرة سبع و دندان شير بچه ها شكسته مي شود10
 . شير نر از نابودن شكار هالك مي شود و بچه هاي شير ماده پراكنده مي گردند11
 .سختي به من در خفا رسيد، و گوش من آواز نرمي از آن احساس نمود 12
  خواب سنگين بر مردم غالب شود،  در تفكّرها از رؤياهاي شب، هنگامي كه13

 .  خوف و لرز بر من مستولي شد كه جميع  استخوانهايم را به جنبش آورد14

 .  آنگاه روحي از پيش روي من گذشت، و مويهاي بدنم برخاست15

 خاموشي بود و آوازي شنيدم. صورتي در پيش نظرم بود.  در آنجا ايستاد، اما سيمايش را تشخيص ننمودم16

 ه آيا انسان به حضور خدا عادل شمرده شود؟ و آيا مرد در نظر خالق خود طاهر باشد؟  ك17

 . اينك بر خادمان خود اعتماد ندارد، و به فرشتگان خويش، حماقت نسبت مي دهد18
 ! پس چند مرتبه زياده به ساكنان خانه هاي گلين، كه اساس ايشان در غبار است، كه مثل بيد فشرده مي شوند19
 .ز صبح تا شام خُرد مي شوند، تا به ابد هالك مي شوند و كسي آن را به خاطر نمي آورد ا20
 . آيا طناب خيمة ايشان از ايشان كنده نمي شود؟ پس بدون حكمت مي ميرند21
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  اآلن استغاثه كن و آيا كسي هست كه تو را جواب دهد؟ و به كداميك از مقّدسان توجه خواهي نمود؟ 1

 .، احمق را مي كشد و حسد، ابله را مي ميراند زيرا غصّه2
 .  من احمق را ديدم كه ريشه مي گرفت و ناگهان مسكن او را نفرين كردم3

 .   فرزندان او از امنيت دور هستند و در دروازه پايمال مي شوند و رهاننده اي نيست4

 .ينند، و دهان تله براي دولت ايشان باز است كه گرسنگان محصول او را مي خورند، و آن را نيز از ميان خارها مي چ5
 . زيرا كه بال از غبار در نمي آيد، و مشقّت از زمين نمي رويد6
 . بلكه انسان براي مشقّت مولود مي شود، چنانكه  شراره ها باال مي پرد7
  ولكن من نزد خدا طلب مي كردم، و دعوي خود را بر خدا مي سپردم،8

 س مي كند و عجايب بي شمار؛ كه اعمال عظيم و بي قيا9

  كه بر روي زمين باران مي باراند، و آب بر روي صخره ها جاري مي سازد، 10

  تا مسكينان را به مقام بلند برساند، و ماتمايان به سالمتي سرافراشته شوند؛ 11

 ند كرد؛  كه فكرهاي حيله گران را باطل مي سازد، به طوري كه دستهاي ايشان هيچ كار مفيد نمي توا12

 . كه حكيمان را در حيلة ايشان گرفتار مي سازد، و مشورت مكّاران مشوش مي شود13
  در روز به تاريكي برمي خورند و به وقت ظهر، مثل شب كورانه راه مي روند؛  14

 . و از دست زورآور نجات مي دهد  كه مسكين را از شمشير دهان ايشان،15
 . ود و شرارت دهان خود را مي بندد پس اميد، براي ذليل پيدا مي ش16

 . پس تأديب قادر مطلق را خوار مشمار. هان، خوشابحال شخصي كه خدا تنبيهش مي كند 17

 . زيرا كه او مجروح مي سازد و التيام مي دهد، و مي كوبد و دست او شفا مي دهد18
 .د رسيد در شش بال، تو را نجات خواهد داد و در هفت بال، هيچ ضرر بر تو نخواه19
 . در قحط تو را از موت فديه خواهد داد، و در جنگ از دم شمشير20
 . از تازيانة زبان پنهان خواهي ماند، و چون هالكت آيد، از آن نخواهي ترسيد21
 . بر خرابي و تنگسالي خواهي خنديد، و از وحوش زمين بيم نخواهي داشت22
 .حوش صحرا با تو صلح خواهند كرد زيرا با سنگهاي صحرا همداستان خواهي بود، و و23
 . و خواهي دانست كه خيمة تو ايمن است، و مسكن خود را تجسس خواهي كرد و چيزي مفقود نخواهي يافت24
 . و خواهي دانست كه ذريتت كثير است و اوالد تو مثل علف زمين25
 . مي شود و در شيخوخيت به قبر خواهي رفت، مثل بافة گندم كه در موسمش برداشته26
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  . اينك اين را تفتيش نموديم و چنين است، پس تو اين را بشنو و براي خويشتن بدان27
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 : و ايوب جواب داده، گفت1
 . كاش كه غصّه من سنجيده شود، و مشقّت مرا در ميزان با آن بگذارند2
 . از اين سبب سخنان من بيهوده مي باشد.  زيرا كه اآلن از ريگ دريا سنگينتر است3

 .  زيرا تيرهاي قادر مطلق در اندرون من است، و روح من زهر آنها را مي آشامد، و ترسهاي خدا بر من صف آرايي مي كند4

  آيا گورخر با داشتن علف عرعر مي كند؟ و يا گاو بر آذوقه خود بانگ مي زند؟5

  آيا چيز بي مزه، بي نمك خورده مي شود؟ و يا در سفيده تخم، طعم مي باشد؟6

 . آنها براي من مثل خوراك، زشت است.  جان من از لمس نمودن آنها كراهت دارد7

 ! كاش كه مسألت من برآورده شود، و خدا آرزوي مرا به من بدهد8
 ! و خدا راضي شود كه مرا خُرد كند، و دست خود را بلند كرده، مرا منقطع سازد9
 . مي شدم، چونكه كلمات حضرت قدوس را انكار ننمودم آنگاه معهذا مرا تسلي مي شد و در عذاب اَليم شاد10
  من چه قوت دارم كه انتظار بكشم و عاقبت من چيست كه صبر نمايم؟ 11

  آيا قوت من قوت سنگها است؟ و يا گوشت من برنج است؟12

  آيا بالكلّ بي اعانت نيستم؟ و مساعدت از من مطرود نشده است؟   13

 . ترحم است، اگر چه هم ترس قادر مطلق را ترك نمايد حق شكسته دل از دوستش14
  اما برادران من مثل نهرها مرا فريب دادند، مثل رودخانة واديها كه مي گذرند؛15

 .        كه از يخ سياه فام مي باشند، و برف در آنها مخفي است16

 . خود ناپديد مي گردندو چون گرما شود، از جاي.  وقتي كه آب از آنها مي رود، نابود مي شوند17
 . كاروانيان از راه خود منحرف مي شوند، و در بيابان داخل شده، هالك مي گردند18
 . قافله هاي سبا اميد آنها را داشتند.  كاروانيان تيما به آنها نگران بودند19

 . به آنجا رسيدند و شرمنده گشتند.  از اميد خود خجل گرديدند20

 .    آنها شده ايد، مصيبتي ديديد و ترسان گشتيد زيرا كه اآلن شما مثل21

  آيا گفتم كه چيزي به من ببخشيد؟ يا ارمغاني از اموال خود به من بدهيد؟22

  يا مرا از دست دشمن رها كنيد؟ و مرا از دست ظالمان فديه دهيد؟23

 . مرا تعليم دهيد و من خاموش خواهم شد، و مرا بفهمانيد كه در چه چيز خطا كردم24
 اما تنبيه شما چه نتيجه مي بخشد؟ !  سخنان راستي چقدر زورآور است25

  آيا گمان مي بريد كه سخنان را تنبيه مي نماييد و سخنان مأيوس را كه مثل باد است؟26

 . يقيناً براي يتيم قرعه مي اندازيد و دوست خود را مال تجارت مي شماريد27
 .ماييد، و روبه روي شما دروغ نخواهم گفت پس اآلن التفات كرده، بر من توجه ن28
 . برگرديد و بي انصافي نباشد، و باز برگرديد زيرا عدالت من قايم است29
  آيا در زبان من بي انصافي مي باشد؟ و آيا كام من چيزهاي فاسد را تميز نمي دهد؟30
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 ور ني؟ آيا براي انسان بر زمين مجاهده اي نيست؟ و روزهاي وي مثل روزهاي مزد1

  مثل غالم كه براي سايه اشتياق دارد، و مزدوري كه منتظر مزد خويش است، 2

 . همچنين ماههاي بطالت نصيب من شده است، و شبهاي مشقّت براي من معين گشته3
 .     كي برخيزم؟ و شب بگذرد و تا سپيده صبح از پهلو به پهلو گرديدن خسته مي شوم:  چون مي خوابم مي گويم4

 .دم از كرمها و پاره هاي خاك ملبس است ، و پوستم تراكيده ومقروح مي شود جس5
 . روزهايم از ماكوي جوال تيزروتراست، و بدون اميد تمام مي شود6
 .به ياد آور كه زندگي من باد است و چشمانم ديگر نيكويي را نخواهد ديد 7
 .  براي من نگاه خواهد كرد و نخواهم بود چشم كسي مرا مي بيند ديگر به من نخواهد نگريست، و چشمانت8
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 .  برنمي آيد نابود مي شود همچنين كسي كه به گور فرو مي رود،  مثل ابر كه پراكنده شده، 9

 .  به خانة خود ديگر نخواهد برگشت، و مكانش باز او را نخواهد شناخت10

 . و از تلخي جانم شكايت خواهم كرد. از تنگي روح خود سخن مي رانم.  پس من نيز دهان خود را نخواهم بست11

  آيا من دريا هستم يا نهنگم كه بر من كشيكچي قرار مي دهي؟12

  چون گفتم كه تخت خوابم مرا تسلّي خواهد داد و بسترشكايت مرا رفع خواهد كرد؛ 13

 .  آنگاه مرا به خوابها ترسان گردانيدي، و به رؤياها مرا هراسان ساختي14

 .نم خفه شدن را اختياركرد و مرگ را بيشتر از اين استخوانهايم به حدي كه جا15
 .مرا ترك كن زيرا روزهاي نفسي است.  كاهيده مي شوم و نمي خواهم تا به ابد زنده بمانم16
  انسان چيست كه او را عزّت بخشيدي، و دل خود را با او مشغول سازي؟17

 ا بيازمايي؟  و هر بامداد از او تفقّد نمايي و هر لحظه او ر18

 . تا به كي چشم خود را از من برنمي گرداني؟ مرا واگذار تا آب دهان خود را فرو برم19
  من گناه كردم، اما با تو اي پاسبان بني آدم چه كنم؟ براي چه مرا به جهت خود هدف ساخته اي، به حدي كه براي خود بار سنگين شده ام؟20

 .يم را دور نمي سازي؟ زيرا كه اآلن در خاك خواهم خوابيده و مرا تفحص خواهي كرد و نخواهم بود و چرا گناهم را نمي آمرزي، و خطا21
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 :پس بِلْدد شُوحي در جواب گفت 1
 تا به كي اين چيزها را خواهي گفت و سخنان دهانت باد شديد خواهد بود؟  2

 يد؟ آيا خدا داوري را منحرف سازد؟ يا قادر مطلق انصاف را منحرف نما3

 .  چون فرزندان تو به او گناه ورزيدند ايشان را به دست عصيان ايشان تسليم نمود4

  اگر تو به جد وجهد خدا را طلب مي كردي و نزد قادر مطلق تضرع مي نمودي، 5

 .  و مسكن عدالت تو را برخوردار مي ساخت  اگر پاك و راست مي بودي، البتّة براي تو بيدار مي شد،6

 . ابتدايت صغير مي بود عاقبت تو بسيار رفيع مي گرديد و اگرچه7
  و به آنچه پدران ايشان تفحص كردند، توجه نما،  زيرا كه از قرنهاي پيشين سؤال كن،8

 .  چونكه ما ديروزي هستيم و هيچ نمي دانيم، و روزهاي سايه اي بر روي زمين است9

 ند؟ و از دل خود كلمات بيرون نيارند؟ آيا ايشان تو را تعليم ندهند و با تو سخن نران10

  آيا ني، بي خالب مي رويد، يا قَصَب، بي آب نمو مي كند؟        11

  پيش از هر گياه خشك مي شود؛  هنگامي كه هنوز سبز است و بريده نشده،12

  فراموش كنندگان خدا و اميد رياكار ضايع مي شود  همچنين است راه جميع،13

 .  عنكبوت است طع مي شود؛ و اعتمادش خانة كه اميد او منق14

 . خود تكيه مي كند و نمي ايستد؛ به آن متمسك مي شود وليكن قايم نمي ماند  بر خانة15
 .   پيش روي آفتاب، تر و تازه مي شود و شاخه هايش در باغش پهن مي گردد16

 .   ه مي كند ريشه هايش بر توده هاي سنگ در هم بافته مي شود، و بر سنگالخ نگا17

 .تو را نمي بينم:  اگر از جاي خود كنده شود، او را انكار كرده، مي گويد18
 .     اينك خوشي طريقش همين است و ديگران از خاك خواهند روييد19

 . و شرير را دستگيري نمي نمايد  همانا خدا مرد كامل را حقير نمي شمارد،20
 .       ت را از آواز شادماني تا دهان تو را از خنده پر كند و لبهاي21

  . و خيمة شريران نابود خواهد گرديد  خصمان تو به خجالت ملبس خواهند شد،22
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 :پس ايوب در جواب گفت 1
  ليكن انسان نزد خدا چگونه عادل شمرده شود؟. يقين مي دانم كه چنين است 2
 .اهد داد اگر بخواهد با وي نازعه نمايد، يكي از هزار او را جواب نخو3
 كيست كه با او مقاومت كرده و كامياب شده باشد؟.  او در ذهن حكيم و در قوت تواناست4
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  آنكه كوهها را منتقل مي سازد و نمي فهمند، و در غضب خويش آنها را واژگون مي گرداند،5

  و ستونهايش متزلزل مي شود؛  كه زمين را از مكانش مي جنباند،6

 مايد و طلوع نمي كند و ستارگان را مختوم مي سازد؛    كه آفتاب را امر مي فر7

  آسمانها را پهن مي كند و بر موجهاي دريا مي خرامد؛  كه به تنهايي،8

    و برجهاي جنوب را؛  كه دب اكبر و جبار و ثريا را آفريد،9
 .  كه كارهاي عظيم بي قياس را مي كند و كارهاي عجيب بي شمار را10

 .  و عبور مي كند و او را احساس نمي نمايم مي گذرد و او را نمي بينم؛ اينك از من 11

 چه مي كني؟ :  و كيست كه به او تواند گفت  اينك او مي ربايد و كيست كه او را منع نمايد؟12

 . خدا خشم خود را بازنمي دارد و مددكاران رحب زير او خم مي شوند13
 ا جواب دهم و سخنان خود را بگزينم تا با او مباحثه نمايم؟پس به طريق اولي، من كيستم كه او ر 14

 . كه اگر عادل مي بودم،  او را جواب نمي دادم، بلكه نزد داور خود استغاثه مي نمودم15
 .  اگر او را مي خواندم و مرا جواب مي داد، باور نمي كردم كه آواز مرا شنيده است16

 . زخمهاي مرا بسيار مي سازد  بي سبب، زيرا كه مرا به تندبادي خرد مي كند و17
 .  مرا نمي گذارد كه نفس بكشم، بلكه مرا به تلخيها پر مي كند18

  اينك او قادر است؛ و اگر دربارة انصاف، كيست كه وقت را براي من تعيين كند؟  قوت سخن گوييم،  اگر دربارة19

 .ل مي بودم مرا فاسق مي شمرد دهانم مرا مجرم مي ساخت، و اگر كام  اگر عادل مي بودم،20
 . و جان خود را مكروه مي دارم اگر كامل هستم، خويشتن را نمي شناسم،21
 .بنابراين مي گويم كه او صالح است و شرير را هالك مي سازد.  اين امر براي همه يكي است22
 . به امتحان بي امتحان استهزا مي كند  اگر تازيانه ناگهان  بكشد،23
 پس اگر چنين نيست، كيست كه مي كند؟. دست شريران داده شده است و روي حاكمانش را مي پوشاند جهان به 24

 . مي گريزد و نيكويي را نمي بيند  و روزهايم از پيك تيز رفتار تندروتر است،25

 .  مثل كشتيهاي تيز رفتار مي گريزد و مثل عقاب كه بر شكار فرود آيد26

 . گشاده رو شوم را فراموش كنم و تُرش رويي خود را دور كرده،  خود   اگر فكر كنم كه نالة27

  از تمامي مشتقهاي خود مي ترسم و مي دانم كه مرا بي گناه نخواهي شمرد، 28

 پس چرا بيجا زحمت بكشم؟.  چونكه ملزم خواهم شد29

  و دستهاي خود را به اُشنان پاك كنم،  اگر خويشتن را به آب غسل دهم،30

 . ا در لجن فرو مي بري، و رختهايم مرا مكروه مي دارد آنگاه مر31

 . زيرا كه او مثل من انسان نيست كه او را جواب بدهم و با هم محاكمه بياييم32
 .  درميان ما حكمي نيست كه بر هر دو ما دست بگذارد33

 . و هيبت او مرا نترساند  كاش كه عصاي خود را از من بردارد،34
 .  ليكن من در خود چنين نيستم  و از او نمي ترسيدم، آنگاه سخن مي گفتم35
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 . پس نالة خود را روان مي سازم و در تلخي جان خود سخن مي رانم. جانم از حياتم بيزار است «1

 و به خدا مي گويم مرا ملزم مساز، و مرا بفهمان كه از چه سبب با من منازعت مي كني؟2

 ي و عمل دست خود را حقير شماري، و بر مشورت شريران بتابي؟  آيا براي تو نيكو است كه ظلم نماي3

  يا مثل ديدن انسان مي بيني؟  آيا تو را چشمان بشر است؟4

 . آيا روزهاي تو مثل روزهاي انسان است؟ يا سالهاي تو مثل روزهاي مرد است5
 .  كه شرير نيستم و از دست تو رهاننده اي نيست كه معصيت مرا تفحص مي كني و براي گناهانم تجسس مي نمايي؟ اگر چه مي داني6

  و مرا آفريده است و آيا مرا هالك مي سازي؟  دستهايت مرا جميعاً و تماماً سرشته است،8

  به ياد آور كه مرا مثل سفال ساختي و آيا مرا به غبار برمي گرداني؟9

  آيا مرا مثل شير نريختي و مرا مثل پنير، منجمد نساختي؟10
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 .  به پوست و گوشت ملبس نمودي و مرا با استخوانهاي و پيها بافتي مرا11

 . حيات و احسان به من عطا فرمودي و لطف تو روح مرا محافظت نمود12
 .  امآ اين چيزها را در دل خود پنهان كردي، و مي دانم كه اينها در فكر تو بود13

 . اگر گناه كردم، و مرا از معصيتم مبرا نخواهي ساخت14
 ! زيرا از اهانت پر هستم و مصيبت خود را مي بينم و اگر عادل هستم سر خود را برنخواهم افراشت،!  اگر شرير هستم واي بر من15
 . برافراشته شود، مثل شير مرا شكار خواهي كرد و باز عظمت خود را بر من ظاهر خواهي ساخت  و اگر سرم16
 . و غضب خويش را بر من مي افزايي و افواج يكديگر به ضّد منند گواهان خود را بر من پي در پي مي آوري17
 .  پس براي چه مرا از رحم بيرون آوردي؟ كاش كه جان مي دادم و چشمي مرا نمي ديد18

 . پس مي بودم، چنانكه نبودم و از رحم مادرم به قبر برده مي شدم19
 دار تا اندكي گشاده رو شوم، پس مرا ترك كن، و از من دست بر  آيا روزهايم قليل نيست؟20

 ! قبل از آنكه  بروم به جايي كه از آن برنخواهم گشت، به زمين ظلمت و سايه موت21
 .  به زمين تاريكي غليظ مثل ظلمات، زمين ساية موت و بي ترتيب كه روشنايي آن مثل ظلمات است22
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 :و صُوفَرِ نُعماتي در جواب گفت 1
 ؟آيا پرگو عادل شمرده شود 2
  آيا بيهوده گويي تو مردمان را ساكت كند و يا سخريه كني و كسي تو را خجل نسازد؟ 3

 .          و من در نظر تو بي گناه هستم  و مي گويي تعليم من پاك است،4

   وليكن كاش كه خدا سخن بگويد و لبهاي خود را بر تو بگشايد،5
 .پس بدان كه خدا كمتر از گناهانت تو را سزا داده است. ماهيت خود دو طرف داردزيراكه در .  و اسرارحكمت را براي تو بيان كند6
  آيا عمق هاي خدا را مي تواني دريافت نمود؟ يا به كُنه قادر مطلق تواني رسيد؟7

  چه خواهي كرد؟ گودتر از هاويه است؛ چه تواني دانست؟  مثل بلنديهاي آسمان است؛8

 . از دريا پهن تر است پيمانش آن از جهان طويل تر و9
  كيست كه او را ممانعت نمايد؟  اگر سخت بگيرد و حبس نمايد و به محاكمه دعوت كند،10

 . زيراكه بطالت مردم را مي داند و شرارت را مي بيند اگرچه در آن تأمل نكند11
 . و مرد جاهل آنوقت فهيم مي شود كه بچة خر وحشي، انسان متولد شود12
  را راست سازي و دستهاي خود را بسوي او دراز كني، اگر تو دل خود13

 . اگر در دست تو شرارت باشد، آن را از خود دور كن، و بي انصافي در خيمه هاي تو ساكن نشود14
 .  پس يقيناً روي خود را بي عيب برخواهي افراشت، مستحكم شده، نخواهي ترسيد15

 را مثل آب رفته به ياد خواهي آورد، زيرا كه مشقت خود را فراموش خواهي كرد، و آن 16

 . اگرچه تاريكي باشد، مثل صبح خواهد گشت  و روزگار تو از وقت ظهر روشن تر خواهد شد،17
 . و مطمئن خواهي بود چونكه اميد داري، و اطراف خود را تجسس نموده، ايمن خواهي خوابيد18
 .و را تملّق خواهند نمود و خواهي خوابيد و ترساننده اي نخواهد بود، و بسياري ت19
  . ليكن چشمان شريران كاهيده مي شود و ملجاي ايشان از ايشان نابود مي گردد و اميد ايشان جان كندن ايشان است20
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 :پس ايوب در جواب گفت 1
 . و حكمت با شما خواهد مرد به درستي كه شما قوم هستيد، 2
 و كيست كه مثل اين چيزها را نمي داند؟. تر نيستم ليكن مرا نيز مثل شما فهم هست و از شما كم3

 .    مسخره شده است  مرد عادل و كامل، كسي كه خدا را خوانده است و او را مستجاب فرموده،.  براي رفيق خود مسخره گرديده ام4

 . در افكار آسودگان، براي مصيبت اهانت است، مهيا شده براي هر كه پايش بلغزد5
 . به سالمت است و آناني كه خدا را غضبناك مي سازند ايمن هستند، كه خداي خود را در دست خود مي آورند خيمه هاي دزدان 6

 .و از مرغان هوا و برايت بيان خواهند نمود.  ليكن اآلن از بهايم بپرس و تو را تعليم خواهند داد7
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 . خبر خواهند رسانيد و ماهيان دريا به تو  يا به زمين سخن بران و تو را تعليم خواهد داد،8
 . كيست كه از جميع اين چيزها نمي فهمد كه دست خداوند آنها را به جا آورده است9
  و روح جميع افراد بشر؟   كه جان جميع زندگان در دست وي است،10

  آيا گوش سخنان را نمي آزمايد، چنانكه كام خوراك خود را مي چشد؟ 11

 .  فطانت مي باشد و عمر دراز  نزد پيران حكمت است،12

 . مشورت و فطانت از آن اوست.  ليكن حكمت و كبريايي نزد وي است13

 . اينك او منهدم مي سازد و نمي توان بنا نمود؛ انسان را مي بندد و نمي توان گشود14
 . اينك آبها را باز مي دارد و خشك مي شود، و آنها را رها مي كند و زمين را واژگون مي سازد15
 .فريبنده و فريب خورده از آن او است. و وجود نزد وي است قوت 16
 . مشيران غارت زده مي ربايد، و حاكمان را احمق مي گرداند17
  بند پادشاهان را مي گشايد و در كمر ايشان كمربند مي بندد      18

 . كاهنان را غارت زده مي ربايد، و زورآوران را سرنگون مي سازد19
 . نابود  مي گرداند، و فهم پيران را برمي دارد بالغت معتمدين را20
 . اهانت را برنجيبان مي ريزد و كمربند مقتدران را سست مي گرداند21
 . و ساية موت را به روشنايي بيرون مي آورد  چيزهاي عميق را از تاريكي منكشف مي سازد،22
 .سعت مي دهد و آنها را جالي وطن مي فرمايد امت ها را ترقّي مي دهد و آنها را هالك مي سازد؛ امت ها را و23
 .  عقل رؤساي قوم هاي زمين را مي ربايد، و ايشان را در بيابان آواره مي گرداند، جايي كه راه نيست24

 .و ايشان را مثل مستان افتان و خيزان مي گرداند.  در تاريكي كورانه راه مي روند و نور نيست25
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 .ها را ديده، و گوش من آنها را شنيده و فهميده است اينك چشم من همة اين چيز1
 .و من كمتر از شما نيستم.  چنانكه شما مي دانيد من هم مي دانم2
 . ليكن مي خواهم با قادر مطلق سخن گويم، و آرزو دارم كه با خداي محاجه نمايم3
  . طبيبان باطل هستيد و جميع شما  اما شما دروغها جعل مي كنيد،4
 .به كلّي ساكت مي شديد كه اين براي شما حكمت مي بودما  کاش که ش5
 . پس حجت مرا بشنويد و دعوي لبهايم را گوش گيريد6
  آيا براي خدا به بي انصافي سخن خواهيد راند؟ و به جهت او با فريب تكلّم خواهيد نمود؟7

  آيا براي او طرف داري خواهيد نمود؟ و به جهت خدا دعوي خواهيد كرد؟ 8

 .ا نيكو است كه او شما را تفتيش نمايد؟ يا چنانكه انسان را مسخره مي نمايند، او را مسخره مي سازيد آي9
 . البته شما را توبيخ خواهد كرد، اگر در خفا طرف داري نماييد10
  آيا جالل او شما را هراسان نخواهد ساخت؟ و هيبت او بر شما مستولي نخواهد شد؟ 11

 .  حصارهاي گل است هاي غبار است، و حصارهاي شما، ذكرهاي شما مثَلْ 12

 .از من ساكت شويد و من سخن خواهم گفت، و هرچه بر من واقع شود 13
  چرا گوشت خود را با دندانم بگيرم و جان خود را در دستم بنهم؟ 14

 . ساختليكن راه خود را به حضور او ثابت خواهم.  اگرچه مرا بكشند، براي او انتظار خواهم كشيد15
 .        اين نيز براي من نجات خواهد شد، زيرا رياكار به حضور او حاضر نمي شود16

 .سخنان مرا بشنويد، و دعوي من به گوشهاي شما برسد!  بشنويد17
 . اينك اآلن دعوي خود ر مرتّب ساختم و مي دانم كه عادل شمرده خواهم شد18
 . جان را تسليم خواهم كرد كيست كه با من مخاصمه كند؟ پس خاموش شده،19
 .آنگاه خود را از حضور تو پنهان نخواهم ساخت.  فقط دو چيز به من مكن20
 . دست خود را از  من دور كن و هيبت تو مرا هراسان نسازد21
 . يا اينكه من بگويم و مرا جواب بده  آنگاه بخوان و من جواب خواهم داد،22
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 .و گناه مرا به من بشناسان تقصير   خطايا و گناهانم چقدر است؟23
  چرا روي خود را از من مي پوشاني؟ و مرا دشمن خود مي شماري؟ 24

  آيا برگي را كه از باد رانده شده است مي گريزاني؟ و كاه خشك را تعاقب مي كني؟25

 . و گناهان جواني ام را نصيب من مي سازي  زيرا كه چيزهاي تلخ را به ضّد من مي نويسي،26
 يهاي مرا در كنده مي گذاري، و جميع راههايم را نشان مي كني و گرد كف پاهايم خط مي كشي؛ و پا27

 . و مثل جامة بيد خورده هستم  و حال آنكه مثل چيز گنديدة فاسد،28
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 .انسان كه از زن زاييده مي شود، قليل االيآم و پر از زحمات است 1
 .ايه مي گريزد و نمي ماند و مثل س  مثل گل مي رويد و بريده مي شود،2
  و آيا بر چنين شخص چشمان خود را مي گشايي و مرا با خود به محاكمه مي آوري؟3

 . كيست كه چيز طاهر را از چيز نجس بيرون آورد؟ هيچكس نيست4
 .  ودچونكه روزهايش مقّدر است و شمارة ماههايش نزد توست و حدي از برايش گذاشته اي كه از آن تجاوز نتواند نم5

 . و مثل مزدور روزهاي خود را به انجام رساند  از او رو بگردان تا آرام گيرد،6
 زيرا براي درخت اميدي است كه اگر بريده شود باز خواهد روييد، و رمونهايش نابود نخواهد شد،  7

 .  و تنة آن در خاك بميرد  اگر چه ريشه اش در زمين كهنه شود،8 

 .مي كند و مقل نهال نو، شاخه ها مي آورد ليكن از بوي آب، رمونه 9
  اما مرد مي ميرد و فاسد مي شود؛ و آدمي چون جان را سپارد كجا است؟10

  چنانكه آبها از دريا زايل مي شود، و نهرها ضايع و خشك مي گردد،      11

 .ز خواب خود برانگيخته نخواهند گرديد همچنين انسان مي خوابد و برنمي خيزد، تا نيست شدن آسمانها بيدار نخواهند شد و ا12
 . كاش كه مرا مستور سازي؛ و برايم زماني تعيين نمايي تا مرا به ياد آوري13
 . اگر مرد بميرد باز ديگر زنده شود؟ در تمامي روزهاي مجاهدة خود انتظار خواهم كشيد، تا وقت تبديل من برسد14
 .ه صنعت دست خود مشتاق خواهي شد تو ندا خواهي كرد و من جواب خواهم داد، و ب15
  امآ اآلن قدمهاي مرا مي شماري؛ و آيا بر گناه من پاسباني نمي كني؟ 16

 .  معصيت من در كيسه مختوم است، و خطاي مرا مسدود ساخته اي17

 . به درستي كوهي كه مي افتد فاني مي شود و صخره از مكانش منتقل مي گردد18
 سيلهايش خاك زمين را مي برد و همچنين اميد انسان تلف مي كني، آب سنگها را مي سايد، و 19

 . بر او تا به ابد غلبه مي كني، پس مي رود، روي او را تغيير ميدهي و او را رها نمي كني20
 . يا به ذّلت مي افتند و ايشان را به نظر نمي آورد.  پسرانش به عزّت مي رسند و او نمي داند21

  .او از درد بي تاب مي شود، و براي خودش جان او ماتم مي گيرد براي خودش فقط جسد 22
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  :پس اليفاز تيماني در جواب گفت 1
  آيا مرد حکيم، از علم باطل جواب دهد؟ و بطن خود را از باد شرقی پر سازد؟2

 آيا به سخن بي فايده محاجه نمايد؟ و به كلماتي كه هيچ نفع نمي بخشد؟ 3

 . ترك مي كني و تقوا را به حضور خدا ناقص مي سازي اما تو خداترسي را4
 .  زيراكه دهانت، معصيت تو را ظاهر مي سازد و زبان حيله گران را اختيار مي كني5

 . دهان خودت تو را ملزم مي سازد و نه من، لبهايت بر تو شهادت مي دهد6
 مده اي؟ آيا شخص اول از آدميان زاييده شده اي؟ و پيش از تلّها به وجود آ7

  آيا مشورت مخفي خدا را شنيده اي و حكمت را بر خود منحصر ساخته اي؟8

  چه مي داني كه ما هم   نمي دانيم؟ و چه مي فهمي كه نزد ما هم نيست؟9

 . نزد ما ريش سفيدان و پيران هستند كه در روزها از پدر تو بزرگترند10
 با تو؟ آيا تسلي هاي خدا براي تو كم است و كالم ماليم 11
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  چرا دلت تو را مي ربايد؟ و چرا چشمانت را برهم مي زني12

  كه روح خود را به ضّد خدا برمي گرداني، و چنين سخنان را از دهانت بيرون مي آوري؟ 13

 انسان چيست كه پاك باشد، و مولود زن كه عادل شمرده شود؟  «14

 .  ش پاك نيست اينك بر مقّدسان خود اعتماد ندارد، و آسمانها در نظر15

 . پس از طريق اولي انسان مكروه و فاسد كه شرارت را مثل آب مي نوشد16
  من براي تو بيان مي كنم، پس مر بشنو و آنچه ديده ام حكايت مي نمايم؛17

 . كه حكيمان آن را از پدران خود روايت كردند و مخفي نداشتند18
 يبي از ميان ايشان عبود نكرد؛ كه به ايشان به تنهايي زمين داده شد، و هيچ غر19

 . شرير در تمامي روزهايش مبتالي درد است و سالهاي شمرده شده براي مرد ظالم مهيآ است20
 در وقت سالمتي تاراج كننده بر وي مي آيد و     .  صداي ترسها در گوش وي است21

 . باور نمي كند كه از تاريكي خواهد برگشت و شمشير براي او مراقب است22
 .و مي داند كه روز تاريكي نزد او حاضر است.  براي نان مي گردد و مي گويد كجاست23
 . تنگي و ضيق او را مي ترساند، مثل پادشاه مهيآي جنگ بر او غلبه  مي نمايد24
 .  زيرا دست خود را به ضّد خدا دراز مي كند و بر قادر مطلق تكبر مي نمايد25

  آورد، با گُل ميخهاي سخت سپر خويش، با گردن بلند بر او تاخت مي26

 . چونكه روي خود را به پيه پوشانيده، و كمر خود را با شَحم ملبس ساخته است27
 . و در شهرهاي ويران و خانه هاي غيرمسكون كه نزديك به خراب شدن است ساكن مي شود28
 .ياد نخواهد گرديد او غني نخواهد شد و دولتش پايدار نخواهد ماند، و امالك او در زمين ز29
 . دهان او زائل خواهد شد  و آتش، شاخه هايش را خواهد خشكانيد، و به نَفْخة  از تاريكي رها نخواهد شد،30
 . به بطالت توكل ننمايد و خود را فريب ندهد، واآل بطالت اجرت او خواهد بود31
 .اند قبل از رسيدن وقتش تماماً ادا خواهد شد و شاخة او سبز نخواهد م32
  خود را خواهد افشاند، مثل زيتون، شكوفة خود را خواهد ريخت؛   مثل مو، غورة33

 . زيراكه، جماعت رياكاران، بي كس خواهند ماند، و خيمه هاي رشوه خواران را آتش خواهد سوزانيد34
 . معصيت را مي زايند و شكم ايشان فريب را آماده مي كند  به شقاوت حامله شده،35
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 :ايوب در جواب گفتپس  1
  همة شما هستيد و تسلّي دهندگان مزاحم،. بسيار چيزها مثل اين شنيدم 2

  آيا سخنان باطل را انتها نخواهد شد؟ و كيست كه تو را به جواب دادن تحريك مي كند؟3

   رتيب دهم، و سر خود را بر شما بجنبانم، و سخنها به ضّد شما ت  من نيز مثل شما مي توانستم بگويم، اگر جان شما در جاي جان من مي بود،4
 . ليكن شما را به دهان خود تقويت مي دادم و تسلي لبهايم غم شما را رفع مي نمود 5
  اگر من سخن گويم، غم من رفع نمي گردد؛ و اگر ساكت شوم مرا چه راحت حاصل مي شود؟6

 .ن ساخته اي تو تمامي جماعت مرا ويرا  ليكن اآلن او مرا خسته نموده است،7
 . مرا سخت گرفته اي و اين بر من شاهد شده است و الغري من به ضّد من برخاسته، روبرويم شهادت مي دهد8
 . دندانهايش را بر من افشرده و مثل دشمنم چشمان خود را بر من تيز كرده است.  در غضب خود مرا دريده و بر من جفا نموده است9

 .  به ضّد من با هم اجتماع نموده اند بر رخسار من به استحقار زده اند، ،  دهان خود را بر من گشوده اند10

 . خدا مرا به دست ظالمان تسليم نموده، و مرا به دست شريران افكنده است11
      و گردن مرا گرفته، مرا خرد كرده، و مرا براي هدف خود نصب نموده است و      چون در راحت بودم مرا پاره پاره كرده است،12

 .و زهرة مرا به زمين مي ريزد. گُرده هايم را پاره  مي كند و شفقّت نمي نمايد.  تيرهايش مرا احاطه كرد13
 . مرا زخم بر زخم، مجروح مي سازد و مثل جبار، بر من حمله مي آورد14
 . بر پوست خود پالس دوخته ام، و شاخ خود را در خاك خوار نموده ام15
 . موت است سرخ شده است، و بر مژگانم ساية روي من از گريستن 16
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  و دعاي من پاك است و  اگرچه هيچ بي انصافي در دست من نيست،17

 . اي زمين خون مرا مپوشان، و استغاثه مرا آرام نباشد18
 . اينك اآلن نيز شاهد من در آسمان است و گواه من در اعلي علّيين19
 .مانم نزد خدا اشك   مي ريزد ليكن چش  دوستانم مرا استهزا مي كنند،20
  خود مي نمايد؟  و آيا براي انسان نزد خدا محاجه مي كند، مثل بني آدم كه براي همساية21

 . زيرا سالهاي اندك سپري مي شود، پس به راهي كه برنمي گردم، خواهم رفت22
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 .  روح من تلف شده، روزهايم تمام گرديده، و قبر براي من حاضر است 1

 . و چشم من در منازعت ايشان دائماً مي ماند  درستي كه استهزا كنندگان نزد منند، به2
  اآلن گرويده و به جهت من نزد خود ضامن باش واآل كيست كه به من دست دهد؟3

 . چونكه دل ايشان را از حكمت منع كرده اي، بنابراين ايشان را بلند نخواهي ساخت4
 . تسليم كند، چشمان فرزندانش تار خواهد شد كسي كه دوستان خود را به تاراج5
 .       مرا نزد امت هاي مثَل ساخته است، و مثل كسي كه بر رويش آب دهان اندازند شده ام6

  چشم من از غصّة كاهيده شده است، و تمامي اعضايم مثل سايه گرديده،7

 .اران برمي انگيزانند راستان به سبب اين، حيران مي مانند و صالحان خويشتن را بر رياك8 
 . ليكن مرد عادل به طريق خود متمسك مي شود و كسي كه دست پاك دارد، در قوت ترقّي خواهد نمود9
 . اآلن بياييد و درميان شما حكيمي نخواهم يافت  امآ همة شما برگشته،10
 . روزهاي من گذشته، قصدهاي من و فكرهاي دلم منقطع شده است11
 بديل مي كنند و با وجود تاريكي مي گويند روشنايي نزديك است و  شب را به روز ت12

  و به بستر خود را در تاريكي مي گسترانم،  وقتي كه اميد دارم هاويه خانة من مي باشد،13

 . و به هالكت مي گويم تو پدر من مي باشي14
  و كيست كه اميد مرا خواهد ديد؟   پس اميد كجا است؟15

 .فرو مي رود، هنگامي كه با هم در خاك نزول نماييم تا بندهاي هاويه 16
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 :پس بِلدد شُوحي در جواب گفت 1
 .تا به كي براي سخنان، دامها مي گسترانيد؟ تفكّر كنيد و بعد از آن تكلّم خواهيد نمود 2
  چرا مثل بهايم شمرده شويم؟ و در نظر شما نجس نماييم؟3

  صخره از جاي خود منتقل گردد؟  يا اي كه در غضب تو زمين متروك شود،4

 . البته روشنايي شريران خاموش خواهد شد، و شعلة آتش ايشان نور نخواهد داد5
 . و چراغش بر او خاموش خواهد شد  در خيمة او روشنايي به تاريكي مبدل مي گردد،6
 .و مشورت خودش او را به زير خواهد افكند.  قدمهاي قوتش تنگ مي شود7
 . و به روي تله ها راه خواهد رفت ايهاي خود در دام خواهد افتاد، زيرا به پ8
  و دام او را به زور نگاه خواهد داشت،  او را خواهد گرفت،  تله پاشنة9

 . دام برايش در زمين پنهان شده است، و تله برايش در راه10
 .ند ترسها از هر طرف او را هراسان مي كند، و به او چسبيده، وي را مي گريزا11
 . شقاوت براي او گرسنه است، و ذلّت براي لغزيدن او حاضر است12
  جسد او را  مي خورد و  موت، نخست زادة.  اعضاي جسد او را مي خورد13

 . آنچه بر آن اعتماد مي داشت، از خيمة او ربوده مي شود، و خود او نزد پادشاه ترسها رانده مي گردد14
 . و گوگرد بر مسكن او پاشيده مي شود مة او ساكن مي گردند، كساني كه از وي نباشند در خي15
 . و شاخه اش از باال بريده خواهد شد  ريشه هايش از زير مي خشكد،16
 . و در كوچه ها اسم نخواهد داشت  يادگار او از زمين نابود مي گردد،17
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 .زانيد و او را از ربع مسكن خواهند گري  از روشنايي به تاريكي رانده مي شود،18
 . و در مأواي او كسي باقي نخواهد ماند  او را درميان قومش نه اوالد و نه ذّريت خواهد بود،19
 . متأخرين از روزگارش متحير خواهند شد، چنانكه بر متقّدمين، ترس مستولي شده بود20
  .اين است به درستي كه مسكن هاي شريران چنين مي باشد، و مكان كسي كه خدا را نمي شناسد مثل 21
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 :پس ايوب در جواب گفت 1
 تا به كي جان مرا مي رنجانيد؟ و مرا به سخنان خود فرسوده مي سازيد؟ 2

  و خجالت نمي كشيد كه با من سخني مي كنيد؟   اين ده مرتبه است كه مرا مذمت نموديد،3

 .  خطاي من نزد من مي ماند  و اگر في الحقيقه خطا كرده ام،4

 حقيقه بر من تكبر نماييد و عار مرا بر من اثبات كنيد،       اگر في ال5

 . و به دام خود مرا احاطه نموده است  پس بدانيد كه خدا دعوي مرا منحرف ساخته،6
 . اينك از ظلم، تضّرع مي نمايم و مستجاب نمي شوم و استغاثه مي كنم و دادرسي نيست7
 .نم گذشت و بر راههاي من تاريكي را گذارده است طريق مرا حصار نموده است كه از آن نمي توا8
  جالل مرا از من كنده است و تاج را از سر من بر داشته،9

  ريشة اميد مرا كنده است و و مثل درخت،.  مرا از هر طرف خراب نموده، پس هالك شدم10 

 . و مرا يكي از دشمنان خود شمرده است  غضب خود را بر من افروخته،11
 .و با هم مي آيند و راه خود را بر من بلند مي كنند و به اطراف خيمة من اردو مي زنند فوجهاي ا12
  . برادرانم را از نزد من دور كرده است، و آشنايانم از من بالكلّ بيگانه شده اند13
 فراموش كرده اند ك نموده و آشنايانم مرا خويشانم مرا تر14

 . و در نظر ايشان بيگانه  شده ام شمارند، نزيالن خانه ام و كنيزانم مرا غريب مي 15
 . غالم خود را صدا مي كنم و مرا جواب نمي دهد، اگر چه او را به دهان خود التماس بكنم16
 . نفس من نزد زنم مكروه شده است و تضّرع من نزد اوالد رحم مادرم17
 .ف مي زنند بچه هاي كوچك نيز مرا حقير مي شمارند و چون برمي خيزم به ضّد من حر18
 . همة اهل مشورتم از من نفرت مي نمايند، و كساني را كه دوست مي داشتم از من برگشه اند19
 . استخوانم به پوست دندانهاي خود خالصي يافته ام20
 .زيرا دست خدا مرا لمس نموده است! ترحم كنيد شما اي دوستانم!  بر من ترحم كنيد21
 د و از گوشت من سير نمي شويد و  چرا مثل خدا بر من جفا مي كني22

 كاش كه در كتابي ثبت مي گرديد،!  كاش كه سخنانم اآلن نوشته مي شد23

 !  و با قلم آهينين و سرب بر صخره اي تا به ابد كنده  مي شد24

 .  و در ايام آخر، بر زمين خواهد برخاست  و من مي دانم كه ولي من زنده است،25

 . ست من تلف شود، بدون جسدم نيز خدا را خواهم ديد و بعد از آنكه اين پو26

 .اگر چه گُرده هايم در اندرونم تلف شده باشد.  و من او را براي خود خواهم ديد و چشمان من بر او خواهد نگريست و نه چشم ديگري27
 . اگر بگوييد چگونه بر او جفا نماييم و حال آنكه اصل امر در من يافت مي شود28
  .شير بترسيد، زيرا كه سزاهاي شمشير غضبناك است، تا دانسته باشيد كه داوري خواهد بود پس از شم29
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 :پس صوفر نَعماني در جواب گفت 1
 .از اين جهت فكرهايم مرا به جواب دادن تحريك مي كند، و به اين سبب، من تعجيل مي نمايم 2
 .جواب مي دهد و از فطانتم روح من مرا   سرزنش توبيخ خود را شنيدم،3
  آيا اين را از قديم ندانسته اي، از زماني كه انسان بر زمين قرار داده شد، 4

  اندك زماني است، و خوشي رياكاران لحظه اي؟  كه شادي شريران،5
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   اگرچه شوكت او تا به آسمان بلند شود، و سر خود را تا به فلك برافرازد،6
  كجا است؟: هد شد، و بينندگانش خواهند گفت ليكن مثل فضلة خود تا به ابد هالك خوا7
  . گريزانيد مثل خواب مي پرد و يافت نمي شود و مثل رؤياي شب، او راخواهند8
 .نگريست چشمی که او را ديده است ديگر نخواهد ديد، و مکانش باز بر او نخواهد 9
 . د داد فرزندانش نزد فقيران تذّلل خواهند كرد، و دستهايش دولت او را پس خواه10

 . ليكن همراه او در خاك خواهد خوابيد  استخوانهايش از جواني پر است ،11
 . و آن را زير زبانش پنهان كند  اگرچه شرارت در دهانش شيرين باشد،12
 . و آن را درميان كام خود نگاه دارد  اگر چه او را دريغ دارد و از دست ندهد،13
 . و در اندرونش زهر مار مي گردد ود، ليكن خوراك او در احشايش تبديل مي ش14
 . و خدا آن را از شكمش بيرون خواهد نمود  دولت را فرو برده است و آن را قي خواهد كرد،15
 .   و زبان افعي او را خواهد كشت  او زهر مارها را خواهد مكيد،16

 . بر نهرها و جويهاي شهد و شير  بر رودخانه ها نظر نخواهند كرد،17
 .زحمت خود را رد كرده، آن را فرو نخواهد برد، و برحسب دولتي كه كسب كرده است، شادي نخواهد نمود   ثمرة18
 . زيرا فقيران را زبون ساخته و ترك كرده است و پس خانه اي را كه دزيده است بنا نخواهد كرد19
 .رد چيزي استرداد نخواهد ك پس از نفايس خود،. زيرا كه حرص خود قناعت را ندانست 20
 پس برخورداري او دوام نخواهد داشت و.  چيزي نمانده است كه نخورده باشد21

 .  در تنگي گرفتار مي شود، و دست همة ذليالن بر او استيال خواهد يافت  هنگامي كه دولت او   بي نهايت گردد،22
 . حيني كه  مي خورد آن را بر او خواهد بارانيد در وقتي كه شكم خود را پر مي كند، خدا حدت خشم خود را بر او خواهد فرستاد، و23
 . از اسلحة آهنين خواهد گريخت و كمان برنجين، او را خواهد سفت24
 .  آن را مي كشد و از جسدش بيرون مي آيد، و پيكان براق از زهره اش در مي رود و ترسها بر او استيال مي يابد25

 .و آتش ندميده آنها را خواهد سوزانيد، و آنچه را كه در چادرش باقي است، خواهد خورد. شده است تمامي تاريكي براي ذخاير او نگاه داشته 26
 . آسمانها عصيانش را مكشوف خواهد ساخت، و زمين به ضد او خواهد برخاست27
 . محصول خانه اش زايل خواهد شد، و در روز غضب او نابود خواهد گشت28
  .و ميراث مقدر او از قادر مطلق اين است نصيب مرد شرير از خدا 29
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 : پس ايوب در جواب گفت1
 .بشنويد، كالم مرا بشنويد، و اين، تسلّي شما باشد 2
 .  با من تحمل نماييد تا بگويم، و بعد از گفتنم استهزا نماييد3

  و اما من، آيا شكايتم نزد انسان است؟ پس چرا بي صبر نباشم؟4

5ب نماييد، و دست به دهان بگذاريد به من توجه كنيد و تعج. 
 . هرگاه به ياد مي آورم، حيران مي شوم و لرزه جسد مرا مي گيرد6
  چرا شريران زنده  مي مانند، پير مي شوند و در توانايي قوي مي گردند؟7

 .      ذريت ايشان به حضور ايشان، با ايشان استوار مي شوند و اوالد ايشان در نظر ايشان8

 . اي ايشان، از ترس ايمن مي باشد و عصاي خدا بر ايشان نمي آيد خانه ه9

 .  گاو نرِ ايشان جماع مي كند و خطا نمي كند و گاو ايشان مي زايد و سقط نمي نمايد10

 .  بچه هاي خود را مثل گله بيرون مي فرستند و اطفال ايشان رقص مي كنند11

 .ي مي نمايند با دف و عود مي سرايند، و با صداي ناي شاد12
 . روزهاي خود را در سعادتمندي صرف مي كنند، و به لحظه اي به هاويه فرود مي روند13
 .از ما دور شو زيرا كه معرفت طريق تو را نمي خواهيم:  و به خدا مي گويند14
 . قادر مطلق كيست كه او را عبادت نماييم، و ما را چه فايده كه از او استدعا نماييم15
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 .كاش كه مشورت شريران از من دور باشد. ادتمندي ايشان در دست ايشان نيست اينك سع16
 . بسا چراغ شريران خاموش مي شود و ذلّت ايشان به ايشان مي رسد، و خدا در غضب خود دردها را نصيب ايشان مي كند17
 . مثل سفال پيش روي باد مي شوند و مثل كاه كه گردباد پراكنده مي كند18
 . را براي فرزندانش ذخيره مي كند، و او را مكافات مي رساند و خواهد دانست خدا گناهش19
 . چشمانش هالكت او را خواهد ديد، و از خشم قادر مطلق خواهد نوشيد20
  زيراكه بعد از او در خانه اش او را چه شادي خواهد بود، چون عدد ماههايش منقطع شود؟21

 .او بر اعلي عليين داوري مي كند آيا خدا را علم توان آموخت؟ چونكه 22
 . يكي در عين قوت خود مي ميرد، درحالي كه بالكلّ در امنيت و سالمتي است23
 . قدحهاي او پر از شير است، و مغز استخوانش تروتازه است24
 .   و ديگري در تلخي جان مي ميرد و از نيكويي هيچ لذّت نمي برد25

 .و كرمها ايشان را مي پوشانند اينها با هم در خاك مي خوابند 26
 . اينك افكار شما را مي دانم و تدبيراتي كه ناحق بر من مي انديشيد27
  زيرا مي گوييد كجاست خانة امير، و خيمه هاي مسكن شريران؟28

  آيا از راه گذريان نپرسيديد؟ و داليل ايشان را انكار نمي توانيد نمود،29

 . داشته مي شوند و در روز غضب، بيرون برده مي گردند كه شريران براي روز ذلّت نگاه30
  كيست كه راهش را پيش رويش بيان كند، و جزاي آنچه را كه كرده است به او برساند؟ 31

 . كه آخر او را به قبر خواهند برد، و بر مزار او نگاهباني خواهند كرد32
 .و خواهند رفت، چنانكه قبل از او بيشماره رفته اند كلوخهاي وادي برايش شيرين مي شود و جميع آدميان در عقب ا33
  ! پس چگونه مرا تسلّيِ باطل مي دهيد كه در جوابهاي شما محض خيانت مي ماند34
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 :    پس اليفاز تيماني در جواب گفت1

 . آيا مرد به خدا فايده برساند؟ البتّه مرد دانا براي خويشتن مفيد است2
 راي قادر مطلق خوشي رخ مي نمايد؟ يا اگر طريق خود را راست سازي، او را فايده مي شود؟ آيا اگر تو عادل باشي، ب3

  آيا به سبب ترس تو، تو را توبيخ مي نمايد؟ يا با تو به محاكمه داخل خواهد شد؟4

  آيا شرارت تو عظيم نيست و عصيان تو بي انتها ني،5

 رهنگان را كندي، چونكه از برادران خود بي سبب گرو گرفتي و لباس ب6

  به تشنگان آب ننوشانيدي، و از گرسنگان نان دريغ داشتي؟ 7

 . اما مرد جبار، زمين از آن او مي باشد و مرد عاليجاه، در آن ساكن مي شود8
 . بيوه زنان را تهي دست رد نمودي، و بازوهاي يتيمان شكسته گرديد9
 .ناگهان تو را مضطرب مي سازد بنابراين دامها تو را احاطه مي نمايد و ترس، 10
 . يا تاريكي كه آن را نمي بيني و سيالبها تو را مي پوشاند11
 .  آيا خدا مثل آسمانها بلند نيست؟ و سرِ ستارگان را بنگر چگونه عالي هستند12

  و تو مي گويي خدا چه مي داند و آيا از تاريكيِ غليظ داوري تواند نمود؟13

 . ابرها ستْر اوست پس نمي بيند، و بر دايرة افالك مي خرامد14
  آيا طريق قدما را نشان كردي كه مردمان شرير در آن سلوك نمودند،15

 .و اساس آنها مثل نهر ريخته شد  كه قبل از زمان خود ربوده شدند، 16
 از ما دور شو و قادر مطلق براي ما چه تواند كرد؟:  كه به خدا گفتند17

 . پس مشورت شريران از من دورشود.  و حال آنگاه او خانه هاي ايشان را ازچيزهاي نيكو پر ساخت18

 .  عادالن چون آن را بينند، شادي خواهند نمود و بي گناهان بر ايشان استهزا خواهند كرد19

  آيا مقاومت كنندگان ما منقطع نشدند؟ و آتش بقية ايشان را نسوزانيد؟20

 .و به اين منوال نيكويي به تو خواهد رسيد. ا او انس بگير و سالم باش پس حال ب21
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 . تعليم را از دهانش قبول نما، و كلمات او را در دل خود بنه22
 ي؛ اگر به قادر مطلق بازگشت نمايي، بنا خواهي شد؛ و اگر به قادر مطلق بازگشت نمايي، بنا خواهي شد؛ و اگر شرارت را از خيمة خود دور نماي23

  و اگر گنج خود را در خاك و طالي اوفير را در سنگهاي نهرها بگذاري، 24

  آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقرة خالص براي تو خواهد بود،25

 .افراشت  زيرا در آنوقت از قادر مطلق تلذّذ خواهي يافت، و روي خود را به طرف خدا برخواهي26
 .  خواهد نمود، و نذرهاي خود را ادا خواهي ساخت نزد او دعا خواهي كرد و او تو را اجابت27

 .  امري را جزم خواهي نمود و برايت برقرار خواهد شد، و روشنايي بر راههايت خواهد تابيد28

 .   رفعت باشد، و فروتنان را نجات خواهد داد:  وقتي كه ذليل شوند، خواهي گفت29

  .كي دستهاي تو رهانيده خواهد شد كسي را كه بي گناه نباشد خواهد رهانيد، و به پا30
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 : پس ايوب در جواب گفت1
 . امروز نيز شكايت من تلخ است، و ضرب من از نالة من سنگينتر2
 .  كاش مي دانستم كه او را كجا يابم، تا آنكه نزد كرسي او بيايم3

 .ي ساختم آنگاه دعوي خود را به حضور وي ترتيب مي دادم، و دهان خود را از حجت ها پرم4
 . سخناني را كه در جواب من مي گفت مي دانستم، و آنچه را كه به من مي گفت مي فهميدم5
 .بلكه به من التفات مي كرد!  آيا به عظمت قوت خود با من مخاصمه مي نمود؟ حاشا6
 . آنگاه مرد راست با او محاجه مي نمود و از داور خود تا به ابد نجات مي يافتم7
 .ف مشرق مي روم و او يافت نمي شود و به طرف مغرب و او را نمي بينم اينك به طر8
 و او خود را به طرف جنوب مي پوشاند و او را نمي بينم،.  به طرف شمال جايي كه او عمل مي كند، و او را مشاهده نمي كنم9

 .يم زيرا او طريقي را كه مي روم  مي داند و چون مرا مي آزمايد، مثل طال بيرون  مي آ10
 . پايم از اقدام او را گرفته است و طريق او را نگاه داشته، از آن تجاوز نمي كنم11
 . از فرمان لبهاي وي برنگشتم و سخنان دهان او را زياده از رزق خود ذخيره كردم12
 . ليكن او واحد است و كيست كه او را برگرداند؟ و آنچه دل او مي خواهد، به عمل مي آورد13
 .ه را كه بر من مقدر شده است بجا مي آورد، و چيزهاي بسيار مثل اين نزد وي است زيرا آنچ14
  از اين جهت از حضور او هراسان هستم، و چون تفكّر مي نمايم از او مي ترسم، 15

 .         زيرا خدا دل مرا ضعيف كرده است، و قادر مطلق مرا هراسان گردانيده16

 .شد، و ظلمت غليظ را از نزد من نپوشانيد چونكه پيش از تاريكي منقطع ن17
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 پس چرا عارفان او ايام او را مالحظه نمي كنند؟. چونكه زمانها از قادر مطلق مخفي نيست 1

 . بعضي هستند كه حدود را منتقل مي سازند و گله ها را غصب نموده، مي چرانند2
 .مي گيرند االغهاي يتيمان را مي رانند و گاو بيوه زنان را به گرو 3
 .  فقيران را از راه منحرف مي سازند، و مسكينان زمين جميعاً خويشتن را پنهان مي كنند4

 . اينك مثل خر وحشي به جهت كار خود به بيابان بيرون رفته، خوراك خود را   مي جويند و صحرا به ايشان نان فرزندان ايشان مي رساند5
 .كستان شريران را خوشه چيني مي نمايند علوفه خود را در صحرا درو مي كنند و تا6
 . برهنه و بي لباس شب را به سر مي برند و در سرما پوششي ندارند7
  از باران كوهها تر مي شوند و از عدم پناهگاه، صخره ها را در بغل مي گيرند8

 .و كساني هستند كه يتيم را از پستان مي ربايند و از فقير گرو مي گيرند 9
 . لباس و برهنه راه مي روند و بافه ها را برمي دارند و گرسنه مي مانند پس ايشان بي10
 . در دروازه هاي آنها روغن مي گيرند و چرخُشت آنها را پايمال مي كنند و تشنه مي مانند11
 . اما خدا حماقت آنها را به نظر نمي آورد.  از شهر آباد، نعره مي زنند و جان مظلومان استغاثه مي كند12

 . و ديگرانند كه از نور متمردند و راه آن را نمي دانند، و در طريق هايش سلوك نمي نمايند 13
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 .و در شب مثل دزد مي شود.  قاتل در صبح برمي خيزد و فقير و مسكين را مي كشد14
 .  مي كشد چشم زناكار نيز براي شام انتظار مي كشد و مي گويد كه چشمي مرا نخواهد ديد، و بر روي خود پرده  15

  در تاريكي به خانه ها نقب مي زنند و در روز، خويشتن را پنهان مي كنند و روشنايي را نمي دانند، 16

 . زيرا صبح براي جميع ايشان مثل ساية موت است، چونكه ترسهاي ساية موت را مي دانند17
 .اكستان مراجعت نمي كنند آنها بر روي آبها سبك اند و نصيب ايشان بر زمين ملعون است، و به راه ت18
 . چنانكه خشكي و گرمي آب برف را نابود مي سازد، همچنين هاويه خطاكاران را19
 .و ديگر مذكور نخواهد شد، و شرارت مثل درخت بريده خواهد شد.  رحم مادرش او را فراموش مي نمايد و كرم، او را نوش مي كند20
  بيوه احسان نمي نمايد،  زن عاقر را كه نمي زايد مي بلعد و به زن21

 برمي خيزند اگرچه اميد زندگي ندارند، .  و اما خدا جباران را به قوت خود محفوظ مي دارد22

 . ايشان را اطمينان مي بخشد و بر آن تكيه مي نمايند، اما چشمان او بر راههاي ايشان است23
 . مثل سايرين برده مي شوند و مثل سر سنبله ها بريده مي گردند اندك زماني بلند مي شوند، پس نيست مي گردند و پست شده، 24

  و اگر چنين نيست پس كيست كه مرا تكذيب نمايد و كالم مرا ناچيز گرداند؟25
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 :    پس بلدد شوحي در جواب گفت1

 .   سلطنت و هيبت از آن اوست و سالمتي را در مكانهاي بلند خود ايجاد مي كند2

 رده مي شود و كيست كه نور او بر وي طلوع نمي كند؟  آيا افواج او شم3

  پس انسان چگونه نزد خدا عادل شمرده شود؟ و كسي كه از زن زاييده شود، چگونه پاك باشد؟ 4

 . اينك ماه نيز روشنايي ندارد و ستارگان در نظر او پاك نيستند5
  . كرم مي باشد پس چند مرتبه زياده انسان كه مثل خزندة زمين و بني آدم كه مثل6
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 : پس ايوب درجواب گفت1
 شخص بي قوت را چگونه اعانت كردي؟ و بازوي ناتوان را چگونه نجات دادي؟ 2

  شخص بي حكمت را چه نصيب نمودي و حقيقت امر را به فراواني اعالم كردي؟3

  براي كه سخنان را بيان كردي؟ و نفخة كيست كه از تو صادر شد؟4

 .مي لرزند، زيرا آبها و ساكنان آنها ارواح مردگان 5
 .  هاويه به حضور او عريان است، و اَبدون را ستري نيست6

 . شمال را بر جو پهن مي كند، و زمين را بر نيستي آويزان مي سازد7
 . آبها چاك نمي شود8
 . روي تخت خود را محجوب مي سازد و ابرهاي خويش را پيش آن مي گستراند9
 .سطح آبها حد مي گذارد تا كران روشنايي و تاريكي به اطراف 10
 .  ستونهاي آسمان متزلزل مي شود و از عتاب او حيران مي ماند11

 .  به قوت خود دريا را به تالطم مي آورد، و به فهم خويش رهب را خُرد مي كند12

 .  به روح او آسمانها زينت داده شد، و دست او مار تيز رو را سفت13

 و چه آواز آهسته اي دربارة او مي شنويم، لكن رعد جبروت او را كيست كه بفهمد؟. ك اينها حواشي طريق هاي او است اين14
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 : و ايوب ديگر باره مثَل خود را آورده، گفت1
  به حيات خدا كه حق مرا برداشته و به قادر مطلق جان مرا تلخ نموده است، 2

  است و نفخة خدا در بيني من مي باشد، كه مادامي كه جانم در من باقي3

 .  يقيناً لبهايم به بي انصافي تكلّم نخواهد كرد، و زبانم به فريب تنطّق نخواهد نمود4

 . حاشا از من كه شما را تصديق نمايم، و تا بميرم كامليت خويش را از خود دور نخواهم ساخت5
 .م نمود، و دلم تا زنده باشم، مرا مذمت نخواهد كرد عدالت خود را قايم نگاه مي دارم و آن را ترك نخواه6
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 . دشمنِ من مثل شرير باشد، و مقاومت كنندگانم مثل خطاكاران7
  زيرا اميد شرير چيست هنگامي كه خدا او را منقطع مي سازد؟ و حيني كه خدا جان او را مي گيرد؟ 8

 ارض شود؟  آيا خدا فرياد او را خواهد شنيد، هنگامي كه مصيبت بر او ع9

  آيا در قادر مطلق تلذّذ خواهد يافت، و در همة اوقات از خدا مسألت خواهد نمود؟10

 .  و شما را دربارة دست خدا تعليم خواهي داد و از اعمال قادر مطلق چيزي مخفي نخواهم داشت11

 .  اينك جميع شما اين را مالحظه كرده ايد، پس چرا بالكلّ باطل شده ايد12

 . نصيب مرد شرير از جانب خدا، و ميراث ظالمان كه آن را از قادر مطلق مي يابند اين است13
 . اگر فرزندانش بسيار شوند شمشير براي ايشان است، و ذريت او از زنان سير نخواهند شد14
  بازماندگان او از وبا دفن خواهند شد، و بيوه زنانش گريه نخواهند كرد،15

 . ندوخته كند، و لباس را مثل گل آماده سازد اگرچه نقره را مثل غبار ا16

 .  او آماده مي كند ليكن مرد عادل آن را خواهد پوشيد، و صالحان نقرة او را تقسيم خواهند نمود17

 .   خانة خود را مثل بيد بنا مي كند، و مثل سايباني كه دشتبان مي سازد18

 .   ود را مي گشايد و نيست مي باشدچشمان خ.  او دولتمند مي خوابد، اما دفن نخواهد شد19

 .  ترسها مثل آب او را فرو مي گيرد، و گردباد او را در شب مي ربايد20

  باد شرقي او را برمي دارد و نابود مي شود و او را از مكانش دور مي اندازد، 21

 . وي فرار كرده، بگريزداگرچه او مي خواهد از دست.  زيرا خدا بر او تير خواهد انداخت و شفقت نخواهد نمود22
 . مردم كفهاي خود را بر او بهم مي زنند و او را از مكانش صفير زده، بيرون مي كنند23
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 .يقيناً براي نقره معدني است، و به جهت طال جايي است كه آن را قال مي گذارند «1
 . آهن از خاك گرفته مي شود و مس از سنگ گداخته مي گردد2
 .ي حد مي گذراند و تا نهايت تمام تفحص مي نمايند، تا به سنگهاي ظلمت غليظ و ساية موت مردم براي تاريك3
 . به هر طرف متحرك مي گردند  كاني دور از ساكنان زمين مي كَنَنْد، از راه گذريان فراموش مي شوند و دور از مردمان آويخته شده،4
 .نگون مي شود از زمين نان بيرون مي آيد، و ژرفيهايش مثل آتش سر5
 .    سنگهايش مكان ياقوت كبود است و شمشهاي طال دارد6

   آن راه را هيچ مرغ شكاري نمي داند، و چشم شاهين آن را نديده است،7
 . و جانوران درنده بر آن قدم نزده اند و شير غرآن بر آن گذر  نكرده8
 .رمي كنند دست خود را به سنگ خارا دراز مي كنند، و كوهها را از بيخ ب9
 . نهرها از صخره ها و چشم ايشان هر چيز نفيس را مي بيند10
  نهرها را از تراوش مي بندند و چيزهاي پنهان شده را به روشنايي بيرون مي آوردند؟11

  اما حكمت كجا پيدا مي شود؟ و جاي فطانت كجا است؟12

 . انسان قيمت آن را نمي داند و در زمين زندگان پيدا نمي شود13
  لجة مي گويد كه در من نيست و دريا مي گويد كه نزد من نمي باشد14

 . زر خالص به عوضش داده نمي شود و نقره براي قيمتش سنجيده نمي گردد15
  به زر خالص اُوفير آن را قيمت نتوان كرد، و نه به جزع گرانبها و ياقوت كبود،16

 . رهاي طالي خالص بدل آن نمي شود و زبو  با طال و آبگينه آن را برابر نتوان كرد،17

 .   مرجان و بلّور مذكور نمي شود و قيمت حكمت از لعل گرانتر است18

 .  زبر جد حبش با آن مساوي نمي شود و به زر خالص سنجيده نمي گردد19

  پس حكمت از كجا مي آيد؟ و مكان فطانت كجا است؟20

 .وا مخفي مي باشد و از مرغان ه  از چشم تمامي زندگان پنهان است،21
  آن را به گوش خود شنيده ايم و  اَبدون و موت مي گويند كه آوازة22

 . خدا راه آن را درك مي كند و او مكانش را مي داند23
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 . زيراكه او تا كرانه هاي زمين مي نگرد و آنچه را كه زير تمامي آسمان است مي بيند24
 . ا به ميزان بپيمايد و آبها ر  تا وزن از براي باد قرار دهد،25

 . و راهي براي سهام رعد  هنگامي كه قانوني براي باران قرار داد،26
 . آنگاه آن را ديد و آن را بيان كرد؛ آن را مهيآ ساخت و هم تفتيشش نمود27
  . فطانت مي باشد اينك ترس خداوند حكمت است، و از بدي اجتناب نمودن،:  و به انسان گفت28
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 :باز مثل خود را آورده، گفت و ايوب 1
 . كاش كه من مثل ماههاي پيش مي بودم و مثل روزهايي كه خدا مرا در آنها نگاه مي داشت2
 . هنگامي كه چراغ او بر سر من مي تابيد و با نور او به تاريكي راه مي رفتم3
 .ي ماند هنگامي كه سرحد خدا بر خيمة من م  چنانكه در روزهاي كامراني خود مي بودم،4
 . وقتي كه قادر مطلق هنوز با من مي بود و فرزندانم به اطراف من مي بودند5
 .  حيني كه قدمهاي خود را باكره مي شستم و صخره، نهرهاي روغن را براي من مي ريخت6

 . شهر بيرون مي رفتم و كرسي خود را در چهار سوق حاضر مي ساختم  چون به دروازة7
 د را مخفي مي ساختند، و پيران برخاسته، مي ايستادند و خو  جوانان مرا ديده،8

 . و دست به دهان خود مي گذاشتند  سروران از سخن گفتن بازمي ايستادند،9
 . آواز شريفان ساكت مي شد و زبان به كام ايشان مي چسبيد10
 .ت مي داد مرا خوشحال مي خواند و چشمي كه مرا مي ديد برايم شهاد  زيرا گوشي كه مرا مي ديد،11
 .  و يتيمي كه نيز معاون نداشت  زيرا فقيري كه استغاثه  مي كرد او را مي رهانيدم،12

  به من مي رسيد و دل بيوه زن را خوش مي ساختم و  بركت شخصي كه در هالكت بود،13

 .و انصاف من مثل ردا و تاج بود  عدالت را پوشيدم و مرا ملبس ساخت، 14
 . م بودم و به جهت لنگان پاي من به جهت كوران چش15

 . و دعوايي را كه نمي دانستم، تفحص مي كردم  براي مسكينان پدر بودم،16
 . دندانهاي آسياي شرير را مي شكستم و شكار را از دندانهايش مي ربودم17
 . و مي گفتم، در آشيانه خود جان خواهم سپرد و ايام خويش را مثل عنقا طويل خواهم ساخت18
 . و شبنم بر شاخه هايم ساكن خواهد شد  من به سوي آبها كشيده خواهد گشت، ة ريش19
  جالل من در من تازه خواهد شد، و كمانم در دستم نوخواهد ماند و20

  مرا مي شنيدند و انتظار مي كشيدند و براي مشورت من ساكت مي ماندند و21

 ن فرو مي چكيد و  بعد از كالم من ديگر سخن نمي گفتند و قول من بر ايشا22

 . و براي من مثل باران انتظار مي كشيدند و دهان خويش را مثل باران آخرين باز مي كردند23
 . اگر بر ايشان مي خنديم باورنمي كردند، و نور چهرة مرا تاريك نمي ساختند24
 .كن مي بودم، و مثل كسي كه نوحه گران را تسلي مي بخشد راه را براي ايشان اختيار كرده، به رياست مي نششتم، و درميان لشكر، مثل پادشاه سا25
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 . كه كراهت مي داشتم از اينكه پدران ايشان را با سگان گلة خود بگذارم و امآ اآلن كساني كه از من خردسالترند بر من استهزا مي كنند، 1
  ايع شده بود، قوت دستهاي ايشان نيز براي من چه فايده داشت؟ كساني كه توانايي ايشان ض2
 . از احتياج و قحطي بي تاب شده، زمين خشك را در ظلمت خرابي و ويراني مي خاييدند3
 . شور گياه نان ايشان بود  خُبازي را درميان بوته ها مي چيدند، و ريشة4
 .از عقب ايشان مثل دزدان، هياهو مي كردند.  رانده مي شدند  از ميان مردمان5
 .  ساكن مي شدند، در حفره هاي زمين و در صخره ها در گَريوه هاي واديها6

 . درميان  بوته ها عرعر مي كردند، زير خارها با هم جمع مي شدند7
 . ايناي احمقان و ابناي مردم بي نام، بيرون از زمين رانده مي گرديدند8
 . و امآ اآلن سرود ايشان شده ام و از براي ايشان ضرب المثل گرديده ام9
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 .     از من دور مي شوند و از آب دهان بر رويم انداختن باز نمي ايستند وه داشته، مرا مكر10

 .پس لگام را پيش رويم رها كردند.  چونكه زه را بر من باز كرده، مرا مبتال ساخت11
 .ن مهيآ مي سازند از طرف راست من انبوه عوام الّناس برخاسته، پاهايم را از پيش درمي برند، و راههاي هالكت خويش را بر م12
 . راه مرا خراب كرده، به اذيتم اقدام مي نمايند، و خود معاوني ندارند13
 .  گويا از ثلمه هاي وسيع مي آيند، و از ميان خرابه ها بر من هجوم مي آورند14

 . ترسها بر من برگشته، آبروي مرا مثل باد تعاقب مي كنند، و فيروزي من مثل ابر مي گذرد15
 .ن جانم بر من ريخته شده است، و روزهاي مصيبت، مرا گرفتار نموده است و اآل16
 . شبانگاه استخوانهايم در اندرون من سفته مي شود، و پيهايم آرام ندارد17
 . از شدت سختي لباسم متغير شده است، و مرا مثل گريبان پيراهنم تنگ مي گيرد18
 .تر گرديده ام مرا در گل انداخته است، كه مثل خاك و خاكس19
 .    نزد تو تضرع مي نمايم و مرا مستجاب   نمي كني، و برخيزم و بر من نظر نمي اندازي20

 .    خويشتن را متبدل ساخته، بر من بيرحم شده اي؛ با قوت دست خود به من جفا مي نمايي21

 .ختي مرا به ياد برداشته، بر آن سوار گردانيدي، و مرا در تندباد پراكنده سا22
 . زيرا مي دانم كه مرا به موت بازخواهي گردانيد، و به خانه اي كه براي همة زندگان معين است23
  يقيناً بر تودة ويران دست خود را دراز نخواهد كرد، و چون كسي در بال گرفتار شود، آيا به اين سبب استغاثه نمي كند؟24

 .جهت مسكين رنجيده نمي شد آيا براي هر مستمندي گريه نمي كردم، و دلم به 25
 . لكن چون اميد نيكويي داشتم بدي آمد؛ و چون انتظار نور كشيدم ظلمت رسيد26
 . احشايم مي جوشد و آرام نمي گيرد، و روزهاي مصيبت مرا درگرفته است27
 . ماتم كنان بي آفتاب گردش مي كنم و در جماعت برخاسته، تضرع مي نمايم28
 . ، و رفيق شتر مرغ گرديده است برادر شغاالن شده ام29

 . بربط من به نوحه گري مبدل شده و ناي من به آواز گريه كنندگان31
 

31 

  با چشمان خود عهد بسته ام، پس چگونه بر دوشيزه اي نظر افكنم؟       1

  زيرا قسمت خدا از اعلي چيست؟ و نصيب قادر مطلق، از اعلي عليين؟2

  نيست؟ و به جهت عامالن بدي مصيبت ني؟ آيا آن براي شريران هالكت3

  آيا او راههاي مرا نمي بيند؟ و جميع قدمهايم را نمي شمارد؟ 4

  اگر با دروغ راه مي فتم يا پايهايم با فريب مي شتابيد، 5

 . مرا به ميزان عدالت بسنجد، تا خدا كامليت مرا بداند6
 چشمانم رفته، و لكّه اي به ستهايم چسبيده باشد، اگر قدمهايم از طريق آواره گرديده، و قلبم در پي 7

 .  پس من كشت كنم و ديگري بخورد، و محصول من از ريشه كنده شود8

  اگر قلبم به زني فريفته شده، يا نزد در همساية خود در كمين نشسته باشم،9

 . پس زن من براي شخصي ديگر آسيا كند، و ديگران بر او خم شوند10
 . احت مي بود و تقصيري سزاوار حكم داوران زيرا كه آن قب11

  چونكه اين آتشي مي بود كه تا ابدون مي سوزانيد، و تمامي محصول مرا از ريشه مي كَنْد،12

 .    اگر دعوي بنده و كنيزخود را رد مي كردم، هنگامي كه بر من مدعي مي شدند13

  پس چون خدا به ضد من برخيزد، چه خواهم كرد؟14

 آن كس كه مرا در رحم آفريد او را نيز نيافريد؟ و آيا كسِ واحد، ما را در رحم نسرشت؟  آيا 15

  اگر مراد مسكينان را از ايشان منع نموده باشم، و چشمان بيوه زنان را تار گردانيده، 16

  اگر لقمة خود را به تنهايي خورده باشم، و يتيم از آن تناول ننموده، 17

 واني ام با من مثل پدر پرورش مي يافت، و از بطن مادرم بيوه زن را رهبري مي نمودم؛  و حال آنكه او از ج18

  اگر كسي را از برهنگي هالك ديده باشم، و مسكين را بدون پوشش؛ 19
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  اگر كمرهاي او مرا بركت نداده باشد، و از پشم گوسفندان من گرم نشده؛20

 گامي كه اعانت خود را در دروازه مي ديدم؛ اگر دست خود را بر يتيم بلند كرده باشم، هن21

 .     پس بازوي من از كتفم بيفتد، و ساعدم از قلم آن شكسته شود22

  زيرا كه هالكت از خدا براي من ترس مي بود و به سبب كبرياي او توانايي نداشتم، 23

  اگر طال را اميد خود مي ساختم و به زر خالص مي گفتم تو اعتماد من هستي؛24

  اگر از فراواني دولت خويش شادي مي نمودم، و از اينكه دست من بسيار كسب نموده بود؛25

  اگر چون آفتاب مي تابيد بر آن نظر مي كردم و بر ماه، هنگامي كه با درخشندگي سير مي كرد،26

 . و دل من خُفيه فريفته مي شد و دهانم دستم را مي بوسيد27
 . بود زيرا خداي متعال را منكر مي شدم اين نيز گناهي مستوجب قصاص مي28
  اگر از مصيبت دشمن خود شادي مي كردم يا حيني كه بال به او عارض مي شد وجد مي نمودم،29

 .  و حال آنكه زبان خود را از گناه ورزيدن بازداشته، بر جان او لعنت را سؤال ننمودم30

  نشده باشد،كيست كه از گوشت او سير:  اگر اهل خيمة من نمي گفتند31

 . غريب در كوچه شب را به سر نمي برد و در خود را به روي مسافر مي گشودم32
  اگر مثل آدم، تقصير خود را مي پوشانيدم و عصيان خويش را در سينة خود مخفي مي ساختم، 33

 . ، از در خود بيرون نمي رفتم از اين جهت كه از انبوه كثير مي ترسيدم و اهانت قبايل مرا هراسان مي ساخت، پس ساكت مانده34

 . و اينك كتابي كه مدعي من نوشته است. پس قادر مطلق مرا جواب دهد.  كاش كسي بود كه مرا مي شنيد؛ اينك امضاي من حاضراست35

 .  يقيناً كه آن را بر دوش خود برمي داشتم و مثل تاج بر خود مي بستم36

 .دم و مثل اميري به او تقرب مي جستم شمارة قدمهاي خود را براي او بيان مي كر37
  اگر زمين من بر من فرياد  مي كرد و مرزهايش با هم گريه مي كردند،38

  اگر محصوالتش را بدون قيمت مي خوردم و جان مالكانش را تلف مي نمودم،39

  . پس خارها به عوض گندم و كركاس به عوض جو برويد40

 .سخنان ايوب تمام شد
 

32 

 .  مرد از جواب دادن به ايوب بازماندند، چونكه او در نظرخود عادل بود پس آن سه1

 آنگاه خشم اليهو ابن بركئيل بوزي كه از قبيله رام بود مشتعل شد، و غضبش بر ايوب افروخته گرديد، از اين جهت كه خويشتن را از خدا عادل تر مي 2
 نمود؛ 

 .اين جهت كه هرچند جواب نمي يافتند، اما ايوب را مجرم مي شمردند و خشمش بر سه رفيق خود افروخته گرديد، از 3
 . و اليهو از سخن گفتن با ايوب درنگ نموده بود زيرا كه ايشان در عمر، از وي بزرگتر بودند4
 .  اما چون اليهو ديد كه به زبان آن سه مرد جوابي نيست، پس خشمش افروخته شد5

بنابراين ترسيده، جرأت نكردم كه رأي خود را براي شما بيان . من در عمرصغير هستم، و شما مو سفيد: سخن آمده، گفت و اليهو ابن بركئيل بوزي به 6
 .كنم

 . و گفتم روزها سخن گويد، و كثرت سالها، حكمت را اعالم نمايد7
 . ليكن در انسان روحي هست، و نفخة قادر مطلق، ايشان را فطانت مي بخشد8
 . ه حكمت دارند، و نه پيران كه انصاف را مي فهمند بزرگان نيستند ك9

 . بنابراين مي گويم كه مرا بشنو و من نيز رأي خود را بيان خواهم نمود10
 . اينك از سخن گفتن با شما درنگ نمودم، و براهينِ شما را گوش گرفتم، تا سخنان را كاوِش گرديد11
 .يا سخنان او را جواب دهد. بود كه ايوب را ملزم سازد و من در شما تأمل نمودم و اينك كسي از شما ن12
 . مبادا بگوييد كه حكمت را دريافت نموده ايم، خدا او را مغلوب مي سازد و نه انسان13
 . زيراكه سخنان شما او را جواب نخواهم داد14
 . ايشان حيران شده، ديگر جواب ندادند، و سخن از ايشان منقطع شد15
 ار بكشم چونكه سخن نمي گويند؟ و ساكت شده، ديگر جواب نمي دهند؟  پس آيا من انتظ16
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 . پس من نيز از حصّة خود جواب خواهم داد، و من نيز رأي خود را بيان خواهم نمود17
 .  و روحِ باطنِ من، مرا به تنگ مي آورد.  زيرا كه از سخنان، مملّو هستم18

 .  شد، و مثل مشكهاي تازه نزديك است بتركد اينك دل من مثل شرابي است كه مفتوح نشده با19

 .  سخن خواهم راند تا راحت يابم و لبهاي خود را گشوده، جواب خواهم داد20

 .  حاشا از من كه طرفداري نمايم و به واحدي كالم تملّق آميز گويم21

 .شتواالّ خالقم مرا به زودي خواهد بردا.  چونكه به گفتن سخنان تملّق آميز عارف نيستم22
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 .   ليكن اي ايوب، سخنان مرا استماع نما و به تمامي كالم من گوش بگير «1

 .  اينك اآلن دهان خود را گشودم، و زبانم در كامم متكلّم شد2

 . كالم من موافق راستي قلبم خواهد بود و لبهايم به معرفت خالص تنطّق خواهد نمود3
 .را زنده ساخته است روح خدا مرا آفريده، و نفخة قادر مطلق م4
 .       اگر مي تواني مرا جواب ده، و پيش روي من، كالم را ترتيب داده بايست5

 .  اينك من مثل تو از خدا هستم، و من نيز از گل سرشته شده ام6

 .  اينك هيبت من تو را نخواهد ترسانيد، و وقار من بر تو سنگين نخواهد شد7

 واز كالم تو را شنيدم يقيناً در گوش من سخن گفتي و آ8

 . كه گفتي من زكي و بي تقصير هستم؛ من پاك هستم و در من گناهي نيست9
 . اينك او علّتها بر من مي جويد و مرا دشمن خود مي شمارد10
 . پايهايم را در كُنده مي گذارد و همة راههايم را مراقبت مي نمايد11
 .ب مي دهم، زيرا خدا از انسان بزرگتر استمن تو را جوا.  هان در اين امر تو صادق نيستي 12
  چرا با او معارضه مي نمايي، از اين جهت كه از همة اعمال خود اطّالع نمي دهد؟13

 . زيرا خدا يك دفعه تكلّم مي كند، بلكه دو دفعه و انسان مالحظه نمي نمايد14
 .ني كه در بسترخود در خواب مي باشد در خواب، در رؤياي شب، چون خواب سنگين بر انسان مستولي مي شود، حي15
 . آنگاه گوشهاي انسان را مي گشايد و تأديب ايشان را ختم مي سازد16
 . تا انسان را از اعمالش برگرداند و تكبر را از مردمان بپوشاند17
 . جان او را از حفره نگاه مي دارد و حيات او را از هالكت شمشير18
 .يابد، و اضطراب دايمي در استخوانهاي وي است با درد در بستر خود سرزنش مي 19
 . پس جان او نان را مكروه مي دارد و نفس او خوراك لطيف را20
 . گوشت او چنان فرسوده شد كه ديده نمي شود و استخوانهاي وي كه ديده نمي شد برهنه گرديده است21
 . جان او به حفره نزديك مي شود و حيات او به هالك كنندگان22
  براي وي يكي به منزلة هزار فرشته يا متوسطي باشد، تا آنچه را كه براي انسان راست است به وي اعالن نمايد،  اگر23

 .او را از فرو رفتن به هاويه برهان، من كفّاره اي پيدا نموده ام:  آنگاه بر او ترحم نموده، خواهد گفت24
 .جواني خود خواهد برگشتو به ايام .  گوشت او از گوشت طفل لطيف تر خواهد شد25
 .و عدالت انسان را به او رد خواهد نمود.  نزد خدا دعا كرده، او را مستجاب خواهد فرمود، و روي او را با شادماني خواهد ديد26
 .      گناه كردم و راستي را منحرف ساختم، و مكافات آن به من نرسيد:  پس درميان مردمان سرود خوانده، خواهد گفت27

 . فس مرا از فرو رفتن به هاويه فديه داد، و جان من، نور را مشاهده مي كند ن28

 .  اينك همة اين چيزها را خدا به عمل مي آورد، دو دفعه و سه دفعه با انسان29

 .  تا جان او را از هالكت برگرداند و او را از نور زندگان، منور سازد30

 .  خاموش باش تا من سخن رانم اي ايوب متوجه شده، مرا استماع نما، و31

 .  اگر سخني داري به من جواب بده؛ متكلّم شو زيرا مي خواهم تو را مبري سازم32

  .خاموش باش تا حكمت را به تو تعليم دهم.  و اگر نه، تو مرا بشنو33
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 : پس اليهو تكلّم نموده، گفت1
 .گيريداي حكيمان سخنان مرا بشنويد، و اي عارفان، به من گوش  2
 . زيرا گوش، سخنان را امتحان مي كند، چنانكه كام، طعام را ذوق مي نمايد3
 .  انصاف را براي خود اختياركنيم، و در ميان خود نيكويي را بفهميم4

 . و خدا داد مرا از من برداشته است.  چونكه ايوب گفته است كه بي گناه هستم5

 . ام، و هرچند بي تقصيرم، جراحت من عالج ناپذيراست هرچند انصاف با من است دروغگو شمرده شده6
  كدام شخص مثل ايوب است كه سخريه را مثل آب مي نوشد7

  كه در رفاقت بدكاران سالك مي شود، و با مردان شرير رفتار  مي نمايد؟8

 . زيرا گفته است انسان را فايده اي نيست كه رضامندي خدا را بجويد9
 .فطانت مرا بشنويد؛ حاشا از خدا كه بدي كند، و از قادرمطلق، كه ظلم نمايد پس اآلن اي صاحبان 10
 . زيرا كه انسان را به حسب عملش مكافات مي دهد، و بر هركس موافق راهش مي رساند11
 . و قادر مطلق انصاف را منحرف نمي سازد  و به درستي كه خدا بدي نمي كند،12
 .ه، و كيست كه تماميِ ربع مسكون را به او سپرده باشد كيست كه زمين را به او تفويض نمود13
  اگر او دل خود را به وي مشغول سازد، اگر روح و نفخة خويش را نزد خود بازگيرد،14

 . تماميِ بشر با هم هالك مي شوند و انسان به خاك راجع مي گردد15
 . پس اگر فهم داري اين را بشنو، و به آواز كالم من گوش ده16
 كسي كه از انصاف نفرت دارد سلطنت خواهد نمود؟ و آيا عادل كبير را به گناه اسناد مي دهي؟ آيا 17

  آيا به پادشاه گفته مي شود كه تولئيم هستي، يا به نجيبان كه شرير مي باشيد؟18

  ايشان عمل دستهاي وي اند؟زيراكه جميع.  پس چگونه به آنكه اميران را طرفداري نمي نمايد و دولتمند را بر فقير ترجيح نمي دهد19

 .قوم مشوش شده، مي گذرند، و زورآوران بي واسطة دست انسان هالك مي شوند.  در لحظه اي در نصف شب مي ميرند20
 . زيرا چشمان او بر راههاي انسان مي باشد، و تماميِ قدمهايش را مي نگرد21 

 .آن پنهان نمايند ظلمتي نيست و ساية موت ني، كه خطا كاران خويشتن را در 22
 . زيرا اندك زماني بر احدي تأمل نمي كند تا او پيش خدا به محاكمه بيايد23
 . زورآوران را بدون تفحص خُرد مي كند، و ديگران را به جاي ايشان قرار مي دهد24
 . هر آينه اعمال ايشان را تشخيص مي نمايد، و شبانگاه ايشان را واژگون مي سازد تا هالك شوند25
 . به جاي شريران ايشان را مي زند، در مكان نظركنندگان26
 . از آن جهت كه از متابعت او منحرف شدند، و در همة طريقهاي وي تأمل ننمودند27
 . تا فرياد فقير را به او برسانند، و او فغان مسكينان را بشنود28
 بپوشاند كيست كه او را تواند ديد؟ خواه به امتي خواه به انساني مساوي است،  چون او آرامي دهد كيست كه در اضطراب اندازد، و چون روي خود را 29

 . تا مردمان فاجر سلطنت ننمايند و قوم را به دام گرفتار نسازند30
 سزا يافتم، ديگر عصيان نخواهم ورزيد،:  ليكن آيا كسي هست كه به خدا بگويد31

 ر گناه كردم بار ديگر نخواهم نمود؟ و آنچه را كه نمي بينم تو به من بياموز، و اگ32

 چونكه تو رد   مي كني پس تو اختيار كن و نه من، و آنچه صواب مي داني بگو؟:  آيا برحسب رأي تو جزا داده، خواهد گفت33

  صاحبان فطانت به من خواهند گفت، بلكه هر مرد حكيمي كه مرا مي شنود34

 . از روي تعقّل نيست كه ايوب بدون معرفت حرف مي زند و كالم او35
 . كاش كه ايوب تا به آخر آزموده شود، زيرا كه مثل شريران جواب مي دهد36
 . چونكه بر گناه خود طغيان را مزيد مي كند و درميان ما دستك مي زند و به ضّد خدا سخنان بسيار مي گويد37

 
35 

 : و اليهو باز متكلّم شده، گفت1
  گفتي من از خدا عادل تر هستم؟آيا اين را انصاف مي شماري كه 2

 . زيرا گفته اي براي تو چه فايده خواهد شد، و به چه چيز بيشتر از گناهم منفعت خواهم يافت3
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 . من تو را جواب مي گويم و رفقايت را با تو4
 .  به سوي آسمانها نظر كن و ببين و افالك را مالحظه نما كه از تو بلندترند5

 ه رسانيد؟ و اگر تقصيرهاي تو بسيار شد براي وي چه كردي؟    اگر گناه كردي به او چ6

  اگر بي گناه شدي به او چه بخشيدي؟ و يا از دست تو چه چيز را گرفته است؟ 7

 . شرارت تو به مردي چون تو ضرر مي رساند و عدالت تو به بني آدم فايده مي رساند8
  استغاثه مي كنند، از كثرت ظلمها فرياد برمي آورند و از دست زورآوران9

  و كسي نمي گويد كه خداي آفرينندة من كجا است كه شبانگاه سرودها مي بخشد10

 . و ما را از بهايم زمين تعليم مي دهد، و از پرندگان آسمان حكمت مي بخشد11
  پس به سبب تكبر شريران فرياد مي كنند اما او اجابت نمي نمايد،12

 . و قادر مطلق بر آن مالحظه نمي فرمايد زيرا خدا بطالت را نمي شنود13
 .پس منتظر او باش.  هرچند مي گويي كه او را نمي بينم، ليكن دعوي در حضور وي است14
  و اما اآلن از اين سبب كه در غضب خويش مطالبه نمي كند و به كثرت گناه اعتنا نمي نمايد،15

  . بدون معرفت سخنان بسيار مي گويد از اين جهت ايوب دهان خود را به بطالت مي گشايد و16
 

36 

 : و اليهو باز گفت1
 .براي من اندكي صبر كن تا تو را اعالم نمايم، زيرا از براي خدا هنوز سخني باقي است 2
 . عدالت را توصيف خواهم نمود  علم خود را از دور خواهم آورد و به خالق خويش،3
 .در علم كامل است نزد تو حاضر است چونكه حقيقت كالم من دروغ نيست، و آنكه 4
 . اينك خدا قدير است و كسي را اهانت نمي كند و در قوت عقل قادر است5
 .    شرير را زنده نگاه نمي دارد و داد مسكينان را مي دهد6

 .افراشته مي شوند چشمان خود را از عادالن برنمي گرداند، بلكه ايشان را با پادشاهان بر كرسي تا به ابد مي نشاند، پس سر7
 .   اما هرگاه به زنجيرها بسته شوند، و به بندهاي مصيبت گرفتار گردند8

  آنگاه اعمال ايشان را به ايشان مي نماياند و تقصيرهاي ايشان را از اينكه تكبر نموده اند،9

 .يند و گوشهاي ايشان را براي تأديب باز مي كند، و امر مي فرمايد تا از گناه بازگشت نما10
 . پس اگر بشنوند و او را عبادت نمايند، ايام خويش را در سعادت بسر خواهند برد، و سالهاي خود را در شادماني11
 . جان را خواهند سپرد  و اما اگر نشنوند از تيغ خواهند افتاد، و بدون معرفت،12
 . اما آناني كه در دل، فاجرند غضب را ذخيره مي نمايند13
 .          نفوان جواني مي ميرند و حيات ايشان با فاسقان تلف مي شود ايشان در ع14

 .  مصيبت كشان را به مصيبت ايشان نجات مي بخشد وگوش ايشان را در تنگي باز مي كند15

 .ي شدپس تو را نيز از دهان مصيبت بيرون مي آورد، در مكان وسيع كه در آن تنگي نمي بود و زاد سفرة تو از فربهي مملو م 16
 . و تو از داوري شرير پر هستي، ليكن داوري و انصاف با هم ملْتَصقند17
 . باحذر باش مبادا خشم تو را به تعدي ببرد، و زيادتي كفّاره تو را منحرف سازد18
 .  نه طال و نه تمامي قواي توانگري را  آيا او دولت تو را به حساب خواهد آورد؟ ني،19

 .اش، كه امت ها را از جاي ايشان مي برد براي شب آرزومند مب20
 .      با حذر باش كه به گناه مايل نشوي، زيرا كه تو آن را بر مصيبت ترجيح داده اي21

 كيست كه مثل او تعليم بدهد؟.  اينك خدا در قوت خود متعال مي باشد22

  كيست كه بگويد تو بي انصافي نموده اي؟23

 .او را تكيبرگويي كه دربارة آنها مردمان مي سرايند به ياد داشته باش كه اعمال 24
 .مردمان آنها را از دور مشاهده مي نمايند.  جميع آدميان به آنها مي نگرند25
 .  اينك خدا متعال است و او را نمي شناسيم، و شمارة سالهاي او را تفحص نتوان كرد26

 .  از بخارات آن مي چكاند زيرا كه قطره هاي آب را جذب مي كند و آنها باران را27
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 . كه ابرها آن را به شدت مي ريزد و بر انسان به فراواني مي تراود28
  آيا كيست كه بفهمد ابرها چگونه پهن مي شوند، يا رعدهاي خيمة او را بداند؟29

 . اينك نور خود را بر آن مي گستراند و عمق هاي دريا را مي پوشاند30
 .        وم ها را داوري مي كند، و رزق را به فراواني مي بخشد زيرا كه به واسطة آنها ق31

 . دستهاي خود را با برق مي پوشاند، و آن را بر هدف مأمور مي سازد32
 . رعدش از او خبر مي دهد و مواشي از برآمدن او اطّالع مي دهند33
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 . ز اين نيز دل من مي لرزد و از جاي خود متحرك مي گرددا 1

 ده، صداي آواز او را بشنويد، و زمزمه اي را كه از دهان وي صادر مي شود، گوش دا2

 . آن را در زير تمامي آسمانها مي فرستد، و برق خويش را تا كرانهاي زمين3
 . بعد از آن صداي غرش مي كند و به آواز جالل خويش رعد مي دهد، و چون آوازش شنيده شد آنها را تأخير نمي نمايد4
 . اعمال عظيمي كه ما آنها را ادراك نمي كنيم به عمل مي آورد. واز خود رعدهاي عجيب مي دهد خدا از آ5

 .      و همچنين بارش باران را و بارش بارانهاي زورآور خويش را. بر زمين بيفت:  زيرا برف را مي گويد6

 . دست هر انسان را مختوم مي سازد تا جميع مردمان اعمال او را بدانند7
 .اه وحوش به مأواي خود مي روند و در بيشه هاي خويش آرام مي گيرند آنگ8
 . از برجهاي جنوب گردباد مي آيد و از برجهاي شمال برودت9
 .      از نفخة خدا يخ بسته مي شود و سطح آبها منجمد مي گردد10

 .  ابرها را نيز به رطوبت سنگين مي سازد و سحاب، برق خود را پراكنده مي كند11

 . و آنها به داللت او به هر سو منقلب مي شوند تا هرآنچه به آنها امر فرمايد بر روي تمامي ربع مسكون به عمل آورند12
 .  خواه آنها را براي تأديب بفرستد يا به جهت زمين خود يا براي رحمت13

 .بايست و در اعمال عجيب خدا تأمل كن.  اي ايوب اين را استماع نما14
  ابرهاي خود را درخشان مي سازد؟  هستي وقتي كه خدا عزم خود را به آنها قرار مي دهد و برق، آيا مطّلع15

  آيا تو از موازنة ابرها مطّلع هستي؟ يا از اعمال عجيبة او كه در علم، كامل است؟16

  كه چگونه رختهاي تو گرم مي شود هنگامي كه زمين از باد جنوبي ساكن مي گردد؟17

  مي تواني فلك را بگستراني كه مانند آينة ريخته شده مستحكم است؟ آيا مثل او18

 . ما را تعليم بده كه با وي چه توانيم گفت، زيرا به سبب تاريكي سخن نيكو نتوانيم آورد19
 .  آيا چون سخن گويم به او خبرداده مي شود يا انسان سخن گويد تا هالك گردد20

 .ند در سپهر درخشان باشد تا باد وزيده، آن را پاك كند و حال آفتاب را نمي توان ديد، هرچ21
 .  درخشندگي طاليي از شمال مي آيد و نزد خدا جالل مهيب است22

 . قادر مطلق را ادراك نمي توانيم كرد؛ او در قوت و راستي عظيم است و در عدالت كبير كه بي انصافي نخواهد كرد23
  . بر جميع دانا دالن نمي نگرد لهذا مردمان از او مي ترسند، اما او24

 
38 

 : و خداوند ايوب را از ميان گرباد خطاب كرده، گفت1
  كيست كه مشورت را از سخنان بي علم تاريك مي سازد؟  2

 . اآلن كمر خود را مثل مرد ببند، زيرا كه از تو سؤال مي نمايم پس مرا اعالم نما3
 .ان كن اگر فهم داري وقتي كه زمين را بنياد نهادم كجا بودي؟ بي4
 و كيست كه ريسمانكار را بر آن كشيد؟!  كيست كه آن را پيمايش نمود؟ اگر مي داني5

  پايه هايش بر چه چيز گذاشته شد؟ و كيست كه سنگ زاويه اش را نهاد،6

  هنگامي كه ستارگان صبح با هم ترنّم نمودند، و جميع پسران خدا آواز شادماني دادند؟7 

 دريا را به درها مسدود ساخت، وقتي كه به در جست و از رحم بيرون آمد؟ و كيست كه 8

  وقتي كه ابرها را لباس آن گردانيدم و تاريكيِ غليظ را قنداقة آن ساختم؟9
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  و حدي براي آن قرار دادم و پشت بندها و درها تعيين نمودم؟10

 كش تو بازداشته شود؟  و گفتم تا به اينجا بيا و تجاوز منما، و در اينجا امواج سر11

  آيا تو از ابتداي عمر خود صبح را فرمان دادي، و فجر را به موضعش عارف گردانيدي،  12

  تا كرانه هاي زمين را فرو گيرد و شريران از آن افشانده شوند؟13

 . مثل گل زيرخاتم مبدل مي گردد و همه چيز مثل لباس صورت مي پذيرد14
 . و بازوي بلند شكسته مي گردد  گرفته مي شود، و نور شريران از ايشان15
  آيا به چشمه هاي دريا داخل شده، يا به عمقهاي لجه رفته اي؟16

  آيا درهاي موت براي تو باز شده است؟ يا درهاي ساية موت را ديده اي؟17

 ! آيا پهناي زمين را ادراك كرده اي؟ خبر بده اگر اين همه را مي داني18
  كدام است، و مكان ظلمت كجا مي باشد،    راه مسكن نور19

  تا آن را به حدودش برساني، و راههاي خانة او را درك نمايي؟20

 !  البتّه مي داني، چونكه در آنوقت مولود شدي، و عدد روزهايت بسيار است21

  آيا به مخزن هاي برف داخل شده، و  خزينه هاي تگرگ را مشاهده نموده اي،22

 ه جهت وقت تنگي نگاه داشتم، به جهت روز مقاتله و جنگ؟ كه آنها را ب23

  به چه طريق روشنايي تقسيم مي شود، و باد شرقي بر روي زمين منتشرمي گردد؟24

  كيست كه رودخانه اي براي سيل كند، يا طريقي به جهت صاعقه ها ساخت،25

 ي نباشد، تا بر زميني كه كسي در آن نيست ببارد و بر بياباني كه در آن آدم26

  تا زمين ويران و باير را سيراب كند، و علفهاي تازه را از آن بروياند؟27

  آيا پدران را پدري هست؟ يا كيست كه قطرات شبنم را توليد نمود؟28

  از رحم كيست كه يخ بيرون آمد؟ و ژالة آسمان را كيست كه توليد نمود؟29

 .مي بندد آبها مثل سنگ منجمد مي شود، و سطح لجه يخ 30
  آيا عقد ثريا را مي بندي؟ يا بندهاي جبار را مي گشايي؟31

  آيا برجهاي منطقة البروج را در موسم آنها بيرون مي آوري؟ و دب اكبر را بنات او رهبري مي نمايي؟32

  آيا قانون هاي آسمان را مي داني؟ يا آن را بر زمين مسلّط مي گرداني؟33

 ابرها مي رساني تا سيل آنها تو را بپوشاند؟  آيا آواز خود را به 34

  آيا برقها را مي فرستي تا روانه شوند، و به تو بگويند اينك حاضريم؟35

  كيست كه حكمت را در باطن نهاد يا فطانت را به دل بخشيد؟ 36

  كيست كه با حكمت، ابرها را بشمارد؟ و كيست كه مشكهاي آسمان را بريزد،37

 ده، جمع مي شود و كلوخها با هم مي چسبند؟ چون غبار گل ش38

  آيا شكار را براي شير ماده صيد مي كني؟ و اشتهاي شير ژيان را سير مي نمايي،39

  حيني كه در مأواي خود خويشتن را جمع مي كنند و در بيشه در كمين مي نشينند؟ 40

 فرياد برمي آورند، و به سبب نبودن خوراك آواره مي گردند؟ كيست كه غذا را براي غراب آماده مي سازد چون بچه هايش نزد خدا 41
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 آيا وقت زاييدن بز كوهي را مي داني؟ يا زمان و ضع حمل آهو را نشان مي دهي؟ 1

  آيا ماههايي را كه كامل مي سازند حساب تواني كرد؟ يا زنان زاييدن آنها را مي داني؟  2

 .دردهاي خود فارغ مي شوند خم شده، بچه هاي خود را مي زايند و از 3
 . بچه هاي آنها قوي شده، در بيابان نمو مي كنند، مي روند و نزد آنها برنمي گردند4
  كيست كه خر وحشي را رها كرده، آزاد ساخت، و كيست كه بندهاي گورخر را باز نمود،5

  كه من بيابان را خانة او ساختم، و شوره زار را مسكن او گردانيدم؟6

 غاي شهر استهزا مي كند و خروش رمه بان را گوش نمي گيرد و به غو 7

 . دايرة كوهها چراگاه او است و هر گونه سبزه  را مي طلبد8
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  آيا گاو وحشي راضي شود كه تو را خدمت نمايد، يا نزد آخور تو منزل گيرد؟9

 ازو خواهد نمود؟  آيا گاو وحشي را به ريسمانش به شيار تواني بست؟ يا واديها را از عقب تو م10

  آيا از اينكه قوتّش عظيم است بر او اعتماد خواهي كرد؟ و كار خود را به او حواله خواهي نمود؟  11

  آيا بر او توكل خواهي كرد كه محصولت را باز آورد و آن را به خرمنگاه جمع كند؟ 12

 . ت بال شتر مرغ به شادي متحرك مي شود اما پر و بال او مثل لقلق نيس13

  زيرا كه تخمهاي خود را به زمين وامي گذارد و بر روي خاك آنها را گرم مي كند،14

 . و فراموش مي كند كه پا آنها را مي افشرد، و وحوش صحرا آنها را پايمال مي كنند15
 .  با بچه هاي خود سختي مي كند كه گويا از آن او نيستند؛ محنت او باطل است و متأسف نمي شود16

 . را خدا او را از حكمت محروم ساخته، و از فطانت او را نصيبي نداده است زي17

 .  اسب و سوارش را استهزا مي نمايد  هنگامي كه به بلندي پرواز مي كند،18

  آيا تو اسب را قوت داده و گردن او را به يال ملبس گردانيده اي؟ 19

 . او مهيب است يهة آيا او را مثل ملخ به جست و خيز آورده اي؟ خروش ش20
 .    در وادي پا زده، از قوت خود وجد مي نمايد و به مقابلة مسلّحان بيرون مي رود21

 .  و از دم شمشير برنمي گردد  بر خوف استهزا كرده، هراسان نمي شود،22
 . تركش بر او چكچك مي كند، و نيزة درخشنده و مزارق23
 رنّآ صدا مي كند نمي ايستد،و چون كَ.  با خشم و غيض زمين را نوردد24

 . وقتي كه كَرنّآ  نواخته شود هه هه مي گويد و جنگ را از دور استشمام مي كند، و خروش سرداران و غوغا را25
  آيا از حكمت تو شاهين مي پرد؟ و بالهاي خود را بطرف جنوب پهن مي كند؟26

 جاي بلند مي سازد؟ آيا از فرمان تو عقاب صعود مي نمايد و آشيانة خود را به 27

 . بر صخره ساكن شده، مأوا مي سازد، بر صخرة تيز و بر مالذ منيع28
 . از آنجا خوراك خود را به نظر  مي آورد و چشمانش از دور مي نگرد29
  . بچه هايش خون را مي مكند و جايي كه كشتگانند او آنجا است30
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 : و خداوند مكّرر كرده، ايوب را گفت 1

 . ادله كننده با قادر مطلق مخاصمه نمايد؟ كسي كه با خدا محاجه كند آن را جواب بدهد آيا مج2

 :    آنگاه ايوب خداوند را جواب داده، گفت3

 .  اينك من حقير هستم و به تو چه جواب دهم؟ دست خود را به دهانم گذاشته ام4

  .افزود بلكه دو مرتبه و نخواهم .  يك مرتبه گفتم و تكرار نخواهم كرد5

 : پس خداوند ايوب را از گردباد خطاب كرد و گفت6
 .از تو سؤال مي نمايم و مرا اعالم كن.  اآلن كمر خود را مثل مرد ببند7
  آيا داوري مرا نيز باطل مي نمايي؟ و مرا ملزم مي سازي تا خويشتن را عادل بنمايي؟8

  تواني كرد؟ آيا تو مثل خدا بازويي هست؟ و به آواز مثل او رعد را9

 .و به عزت و شوكت ملبس ساز  اآلن خويشتن را به جالل و عظمت زينت بده، 10
 . شدت غضب خود را بريز و به هركه متكبر است نظر افكنده، او را به زير انداز11
 . بر هركه متكبر است نظر كن و او را ذليل بساز و شريران را در جاي ايشان پايمال كن12
 .ا هم در خاك پنهان نما و رويهاي ايشان را در جاي مخفي محبوس كن ايشان را ب13
 . تو اقرار خواهم كرد، كه دست داستت تو را نجات تواند داد  آنگاه من نيز دربارة14
  اينك بهيموت كه او را با تو آفريده ام كه علف را مثل گاو مي خورد،15

 . در رگهاي شكمش و توانايي وي  همانا قوت او در كمرش مي باشد،16
 .رگهاي رانش به هم پيچيده است.  دم خود را مثل سرو آزاد مي جنباند17
 . استخوانهايش مثل لوله هاي برنجين و اعضايش مثل تيرهاي آهنين است18
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 .آن كه او را آفريد حربه اش را به او داده است.  او افضل صنايع خدا است19
 وياند، كه در آنها تمامي حيوانات صحرا بازي مي كنند،  به درستي كه كوهها برايش علوفه مي ر20

 .      در ساية نيزار و در خَالب.  زير درختهاي كنار مي خوابد21

 . درختهاي كُنار او را به ساية خود مي پوشاند، و بيدهاي نهر، وي را احاطه مي نمايد22
23دن در دهانش ريخته شود ايمن خواهد بود اينك رودخانه طغيان مي كند، ليكن او نمي ترسد و اگرچه اُر . 

  آيا چون نگران است او را گرفتار توان كرد؟ يا بيني وي را با قالّب توان سفت؟ 24
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 آيا لوياتان را با قالّب تواني كشيد؟ يا زبانش را با ريسمان تواني فشرد؟ 1

 ي سفت؟ آيا در بيني او مهار تواني كشيد؟ يا چانه اش را با قالّب توان2

   آيا او نزد تو تضّرع زياد خواهد نمود؟ يا سخنان ماليم به تو خواهد گفت؟3
  آيا با تو عهد خواهد بست يا او را براي بندگي دايمي خواهي گرفت؟4

  آيا با او مثل گنجشك بازي تواني كرد؟ يا او را براي كنيزان خود تواني كرد؟ 5

 اهند كرد؟ يا او را درميان تاجران تقسيم خواهند نمود؟ آيا جماعت صيادان از او داد و ستد خو6

  آيا پوست او را با نيزه ها مملّو تواني كرد؟ يا سرش را با خُطّافهاي ماهي گيران؟7

 . اگر دست خود را بر او بگذاري جنگ را به ياد خواهي داشت و ديگر نخواهي كرد8
 به روي درافكنده نمي شود؟     آيا از رؤيتش نيز آدمي .  اينك اميد به او باطل است9

 پس كيست كه در حضور من بايستد؟.  كسي اينقدر متّهور نيست كه او را برانگيزاند10

 . تا به او رد نمايم؟ هر چه زير آسمان است از آن من مي باشد  كيست كه سبقت جسته، چيزي به من داده،11
 .      تركيب او خبر خواهم داددربارة اعضايش خاموش نخواهم شد و از جبروت و جمال  12

  كيست كه روي لباس او را باز تواند نمود؟ و كيست كه درميان دو صف دندانش داخل شود؟ 13

 . كيست كه درهاي چهره اش را بگشايد؟ دايرة دندانهايش هولناك است14
 . سپرهاي زورآورش فخر او مي باشد، با مهر محكم وصل شده است15
 .سبيده اند كه باد از ميان آنها نمي گذرد با يكديگر چنان چ16
 . با همديگر چنان وصل شده اند و با هم ملْتصقند كه جدا نمي شوند17
 .  از عطسه هاي او نور ساطع مي گردد و چشمان او مثل پلكهاي فجر است18

 . از دهانش مشعلها بيرون مي آيد و شعله هاي آتش برمي جهد19
 . مثل ديگهاي جوشنده و پاتيل از بيني او دود برمي آيد 20

 . از نفس او اخگرها افروخته مي شود و از دهانش شعله بيرون مي آيد21
 . بر گردنش قوت نشيمن دارد، و هيبت پيش رويش رقص  مي نمايد22
 . طبقات گوشت او به هم چسبيده است و بر وي مستحكم است كه متحرك نمي شود23
 .ند سنگ زيرين آسيا محكم مي باشد دلش مثل سنگ مستحكم  است و مان24
 . چون او برمي خيزد، نيرومندان هراسان مي شوند، و از خوف بي خود مي گرداند25
 . و نه نيزه و نه رواق و نه تيز  اگر شمشير به او انداخته شود اثر نمي كند،26
 . آهن را مثل كاه مي شمارد و برنج را مانند چوب پوسيده27
 .  فرار نمي دهد و سنگهاي فالخن نزد او به كاه مبدل مي شود تيرهاي كمان او را28

 . عمود مثل كاه شمرده مي شود و بر مزراق مي خندد29
 . در زيرش پاره هاي سفال تيز است و گردون پر ميخ را بر گل پهن مي كند30
 . لجه را مثل ديگ مي جوشاند و دريا را مانند پاتيلچة عطّاران مي گرداند31
 .ا در عقب خويش تابان مي سازد به نوعي كه لجه را سفيد مو گمان مي برند راه ر32
 .كه بدون خوف آفريده شده باشد  بر روي خاك نظير او نيست، 33
 ». بر هر چيز بلند نظر مي افكند و بر جميع حيوانات سركش پادشاه است34
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 : گفت و ايوب خداوند را جواب داده، 1
 . و ابداً قصد تو را منع نتوان نمود ز قادر هستي،مي دانم كه به هر چي 2
 .به چيزهايي كه فوق از عقل من بود و نمي دانستم.  كيست كه مشورت را بي علم مخفي مي سازد؟ لكن من به آنچه نفهميدم تكلّم نمودم3
 . اآلن بشنو تا من سخن گويم؛ از تو سؤال مي نمايم مرا تعليم بده4
 .تو شنيده بودم ليكن اآلن چشم من تو را مي بيند   از شنيدن گوش دربارة5
 . از اين جهت از خويشتن كراهت دارم و در خاك و خاكستر توبه مي نمايم6
 كه زيرا خشم من بر تو و بر دو رفيقت افروخته شده، «:  و واقع شد بعد از اينكه خداوند اين سخنان را به ايوب گفته بود كه خداوند به اليفاز تيماني فرمود7

 .دربارة من آنچه راست است مثل بنده ام ايوب نگفتيد
پس حال هفت گوساله و هفت قوچ براي خود بگيريد و نزد بندة من ايوب رفته، قرباني سوختني به جهت خويشتن بگذارنيد؛ و بنده ام ايوب به جهت شما  8

 من آنچه راست است مثل بنده ام ايوب  قت شما را به شما برسانم، چونكه دربارةدعا خواهد نمود، زيرا كه او را مستجاب خواهم فرمود، مبادا پاداش حما
 .نگفتيد

 . پس اليفاز تيماني و بلدد شوحي و صوفر نعماتي رفته، به نوعي كه خداوند به ايشان امر فرموده بود، عمل نمودند؛ و خداوند ايوب را مستجاب فرمود9
 .د، خداوند مصيبت را دور ساخت و خداوند به ايوب دوچندان آنچه پيش داشته بود عطا فرمود و چون ايوب براي اصحاب خود دعا كر10
 تمامي مصيبيتي كه خداوند   و جميع برادرانش و همة خواهرانش و تمامي آشنايان قديمش نزد وي آمده، در خانه اش با وي نان خوردند و او را دربارة11

 . دادند و هركس يك قسيطه و هركس يك حلقة طال به او دادبه او رسانيده بود تعزيت گفته، تسلّي
 . و خداوند آخر ايوب را بيشتر از اول او مبارك فرمود، چنانكه او را چهارده هزار گوسفند و شش هزار شتر و هزار جفت گاو و هزار االغ ماده بود12
 . و او هفت پسر و سه دختر بود13
 .ا قَصيعه و سوم را قَرن هفُّوك نام نهاد و دختر اول را يميمه و دوم ر14
 . ايشان را درميان برادرانشان ارثي داد  و در تمامي زمين مثل دختران ايوب زنان نيكو صورت يافت نشدند و پدر ايشان،15
 . و بعد از آن ايوب صد و چهل سال زندگاني نمود و پسران خود و پسران پسران خود را تا پشت چهارم ديد16
 . وفات يافت  پس ايوب پير و سالخورده شده،17
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 كتاب مزامير
 
 
1 

   خوشابحال كسي كه به مشورت شريران نرود و به راه گناهكاران نايستد، و در مجلس استهزا كنان ننشيند؛1
  . بلكه رغبت او در شريعت خداوند است و روز و شب در شريعت او تفكر مي كند2
 دهد، و برگش پژمرده نمي گردد و هر آنچه مي كند نيك انجام  پس مثل درختي نشاندة نزد نهرهاي آب خواهد بود، كه ميوة خود را در موسمش مي3

 .خواهد بود
  . شريران چنين نيستند، بلكه مثل كاهند كه باد آن را پراكنده مي كند4
  . لهذا شريران در داوري نخواهند ايستاد و نه گناهكاران در جماعت عادالن5
 .ران هالك خواهد شد زيرا خداوند طريق عادالن را مي داند، ولي طريق گناهكا6
 
2 

  چرا امت ها شورش نموده اند و طوائف در باطل تفكّر مي كنند؟ 1
   پادشاهان زمين برمي خيزند و سروران با هم مشورت نموده اند، به ضد خداوند و به ضد مسيح او؛2
  . كه بندهاي ايشان را بگسليم و زنجيرهاي ايشان را از خود بيندازيم3
  .خداوند بر ايشان استهزا مي كند. شسته است مي خندد او كه بر آسمانها ن4
 .  آنگاه در خشم خود بديشان تكلّم خواهد كرد و به غضب خويش ايشان را آشفته خواهد ساخت5

  . و من پادشاه خود را نصب كرده ام، بر كوه مقدس خود صيهون6
  . تو را توليد كردمتو پسر من هستي امروز: خداوند به من گفته است:  فرمان اعالم مي كنم7
  . از من درخواست كن و امت ها را به ميراث تو خواهم داد و اقصاي زمين را ملك تو خواهم گردانيد8
 . ايشان را به عصاي آهنين خواهي شكست؛ مثل كوزه گر آنها را خرد خواهي نمود9
  !اي داوران جهان متنبه گرديد!  و اآلن اي پادشاهان تعقا نماييد10
  !ند را با ترس عبادت كنيد و با لرز شادي نماييد خداو11
 .خوشابحال همة آناني كه بر او توكّل دارند.  پسر را ببوسيد مبادا غضبناك شود و از طريق هالك شويد، زيرا غضب او به اندكي افروخته مي شود12
  
3 

  .بسياري بر ضد من برمي خيزند.  اي خداوند دشمنانم چه بسيار شده اند1
 ساله. به جهت او در خدا خالصي نيست: ي براي جان من مي گويند بسيار2

  . ليكن تو اي خداوند گرداگرد من سپر هستي، جالل من فرازندة سر من3
 ساله .  به آواز خود نزد خداوند مي خوانم و مرا از كوه مقدس خود اجابت مي نمايد4

  .  مرا تقويت مي دهد و اما من خسبيده، به خواب رفتم و بيدار شدم زيرا خداوند5
 . از كرورهاي مخلوق نخواهم ترسيد مه گرداگرد من صف بسته اند6
  .زيرا بر رخسار همة دشمنانم زدي؛ دندانهاي شريران را شكستي! اي خدا من، مرا برهان!  اي خداوند، برخيز7
 ساله.  نجات از ان خداوند است و بركت تو بر قوم تو مي باشد8

  
4 

  .بر من كرم فرموده، دعاي مرا بشنو. در تنگي مرا وسعت دادي. ن، چون بخوانم مرا مستجاب فرما اي خداي عدالت م1
   اي فرزندان انسان تا به كي جالل من عار خواهد بود، و بطالت را دوست داشته، دروغ را خواهيد طلبيد؟ ساله2
 .و را بخوانم خداوند خواهد شنيد اما بدانيد كه خداوند مرد صالح را براي خود انتخاب كرده است، و چون ا3
  . ساله. در دلها بر بسترهاي خود تفكّر كنيد و خاموش باشيد.  خشم گيريد و گناه مورزيد4
 . قرباني هاي عدالت را بگذرانيد و بر خداوند توكل نماييد5
  .كيست كه به ما احسان نمايد؟ اي خداوند نور چهرة خويش را بر ما برافراز:  بسياري مي گويند6
  . شادماني در دل من پديد آورده اي، بيشتر از وقتي كه علّه و شيرة ايشان افزون گرديد7
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 . بسالمتي مي خسبم و به خواب هم مي روم زيرا كه تو فقط اي خداوند مرا در اطمينان ساكن مي سازي8
  
5 

  ! در تفكّر من تأمل فرما!  اي خداوند، به سخنان من گوش بده1
  . من به آواز فريادم توجه كن زيرا كه نزد تو دعا  مي كنم اي پادشاه و خداي2
  . اي خداوند صبحگاهان آواز مرا خواهي شنيد؛ بامدادان دعاي خود را نزد تو آراسته مي كنم و انتظار مي كشم3
  . زيرا تو خدايي نيستي كه به شرارت راغب باشي، و گناهكار نزد تو ساكن نخواهد شد4
  .   از همة بطالت كنندگان نقرت مي كني. خواهد ايستاد متكبران در نظر تو ن5
 . خداوند شخص خوني و حيله گر را مكروه مي دارد.  دروغ گويان را هالك خواهي ساخت6

  . و اما من از كثرت رحمت تو به خانه ات داخل خواهم شد، و از ترس تو بسوي هيكل قدس تو عبادت خواهم نمود7
 .را به عدالت خود هدايت نما و راه خود را پيش روي من راست گردان اي خداوند، بسبب دشمنانم م8
  . زيرا در زبان ايشان راستي نيست؛ باطن ايشان محض شرارت است؛ گلوي ايشان قبر گشاده است و زبانهاي خود را جال مي دهند9
  ان، ايشان را دور انداز زيرا كه بر تو فتنه كرده اند،  اي خدا، ايشان را ملزم ساز تا به سبب مشورتهاي خود بيفتند، و به كثرت خطاياي ايش10
زيرا كه ملجاء ايشان تو هستي و آناني كه اسم تو را دوست مي دارند، در تو وجد .  و همه متوكّالنت شادي خواهند كرد و تا به ابد ترنّم خواهند نمود11

  . خواهند نمود
 .او را به رضامندي مثل سپر احاطه خواهي نمود زيرا تو اي خداوند مرد عادل را بركت خواهي داد، 12
  
6 

  !         اي خداوند، مرا در غضب خود توبيخ منما و مرا در خشم خويش تأديب مكن1
  اي خداوند مرا شفا ده زيرا كه استخوانهايم مضطرب است،!  خداوند، بر من كرم فرما زيرا كه پژمرده ام2
  خداوند تا به كي؟پس تو اي .  و جان من بشدت پريشان است3
  !به رحمت خويش مرا نجات بخش!  اي خداوند، رجوع كن و جانم را خالصي ده4
 در هاويه كيست كه تو را حمد گويد؟!  زيرا كه در موت ذكر تو نمي باشد5

  ! تمامي شب تخت خواب خود را غرق مي كنم، و بستر خويش را به اشكها تر مي سازم!  از نالة خود وامانده ام6
 .چشم من از غصه كاهيده شد و بسبب همة دشمنانم تار گرديد و 7
  !  اي همة بدكاران از من دور شويد، زيرا خداوند آواز گرية مرا شنيده است8
  .خداوند دعاي مرا اجابت خواهد نمود.  خداوند استغانة مرا شنيده است9
 .ان خجل خواهند گرديدرو برگردانيده، ناگه.  همة دشمنانم به شدت خجل و پريشان خواهند شد10
  
7 

  .از همة تعاقب كنندگانم مرا نجات ده و برهان.  اي يهوه خداي من، من در تو پناه مي برم1
  . مبادا او مثل شير جان مرا بدرد، و خرد سازد و نجات دهنده اي نباشد2
   اي يهوه خداي من اگر اين را كردم و اگر در دست ظلمي پيدا شد،3
  د بدي كردم و بي سبب دشمن خود را تاراج نمودم، اگر به خيرانديش خو4
 .ساله.  پس دشمن جانم را تعاقب كند، و آن را گرفتار سازد، و حيات مرا به زمين پايمال كند، و جاللم را در خاك ساكن سازد5
  ! فرموده اياي كه داوري را امر!  اي خداوند در غضب خود برخيز، به سبب قهر دشمنانم بلند شو و براي من بيدار شو6
 .و فوق ايشان به مقام اعلي رجوع فرما.  و مجمع امت ها گرداگرد تو بيايند7
  ! اي خداوند، موافق عدالتم و كمالي كه در من است مرا داد بده.  خداوند امت ها را داوري خواهند نمود8
  . ، خداي عادل است بديِ شريران نابود شود و عادل را پايدار كن زيرا امتحان كنندة دلها و  قلوب9
  . سپر من بر خدا مي باشد كه راست دالن را نجات دهنده است10
  . خدا داور عادل است و هر روزه خدا خشمناك مي شود11
  .  اگر بازگشت نكند شمشير خود را تيز خواهد كرد؛ كمان خود را كشيده، و آماده كرده است12
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  . ويش را شعله ور گردانيده است و براي او آالت موت را مهيا ساخته و تيرهاي خ13
  .         اينك به بطالت آبستن شده، و به ظلم حامله گرديده، دروغ را زاييده است14
  . حفره اي كند و آن را گود نمود، و در چاهي كه ساخت خود بيفتاد15
  . ظلم او بر سرش خواهد برگشت و ستم او بر فرقش فرود خواهد آمد16
 .لتش حمد خواهم گفت و اسم خداوند تعالي را تسبيح خواهم خواند خداوند را برحسب عدا17
  
8 

  ! اي يهوه خداوند ما، چه مجيد است نام تو در تمامي زمين، كه جالل خود را فوق آسمانها گذارده اي1
  . از زبان كودكان و شيرخوارگان به سبب خصمانت قوت را بنا نهادي تا دشمن و انتقام گيرنده را ساكت گرداني2
   چون به آسمان تو نگاه مي كنم كه صنعت انگشتهاي توست، و به ماه و ستارگاني كه تو آفريده اي،    3
   پس انسان چيست كه او را به ياد آوري، و بني آدم كه از او تفقد نمايي؟ 4
  . او را از فرشتگان اندكي كمتر ساختي و تاج جالل و اكرام را بر سر او گذاردي5
  ي دست خودت مسلط نمودي، و همه چيز را زيرا پاي وي نهادي، او را بر كارها6
   گوسفندان و گاوان جميعاً، و بهايم صحرا را نيز؛7
  . مرغان هوا و ماهيان دريا را و هرچه بر راههاي آبها سير مي كند8
 ! اي يهوه خداوند ما، چه مجيد است نام تو در تمامي زمين9
  
9 

  .هم گفت؛ جميع عجايب تو را بيان خواهم كرد خداوند را به تماميِ دل حمد خوا1
  .  در تو شادي و وجد خواهم نمود؛ نام تو را اي متعال خواهم سراييد2
  . چون دشمنانم به عقب بازگردند، آنگاه لغزيده، از حضور تو هالك خواهند شد3
  . داورِ عادل بر مسند نشسته اي.  زيرا انصاف و داوريِ من كردي4
 .خ نموده اي و شريران را هالك ساخته، نام ايشان را محو كرده اي تا ابداآلباد امت ها را توبي5
  . و اما دشمنان نيست و خرابه هاي ابدي گرديده اند؛ و شهرها را ويران ساخته اي، حتي ذكر آنها نابود گرديد6
   ليكن خداوند نشسته است تا ابداآلباد، و تخت خويش را براي داوري برپا داشته است؛7
  . و او ربع مسكون را به عدالت داوري خواهد كرد، و امت ها را به راستي داد خواهد داد8
  . و خداوند قلعة بلند در زمانهاي تنگي9
 . و آناني كه نام تو را مي شناسند، بر تو توكل خواهند داشت، زيرا اي خداوند تو طالبان خود را هرگز ترك نكرده اي10
  شسته است بسراييد؛ كارهاي او در ميان قوم ها اعالن نماييد،   خداوند را كه بر صيهون ن11
 . زيرا او كه انتقام گيرندة خون است، ايشان را به ياد آورده، و فرياد مسكينان را فرموش نكرده است12
  !  موت هستياي كه برافرازندة من از درهاي!  اي خداوند بير من كرم فرموده، به ظلمي كه از خصمان خود مي كشم نظر افكن13
 .در نجات تو شادي خواهم نمود.  تا همة تسبيحات تو را بيان كنم در دروازه هاي دختر صيهون14
  .  امت ها به چاهي كه كنده بودند خود افتادند؛ در دامي كه نهفته بودند پاي ايشان گرفتار شد15
  .هجايون ساله.  به دام گرفتار گرديده است خداوند خود را شناسانيده است و داوري كرده، و شرير از كار دست خود16
   شريران به هاويه خواهند برگشت و جميع امت هايي را كه خدا را فرموش مي كنند، 17
 . زيرا مسكين هميشه فراموش نخواهد شد؛ اميد حليمان تا به ابد ضايع نخواهد بود18
  . داوري خواهد شدبر امت ها به حضور تو.  برخيز اي خداوند تا انسان غالب نيايد19
 .ساله.  اي خداوند ترس را بر ايشان مستولي گردان، تا مت ها بدانند كه انسانند20
  

10 

   اي خداوند چرا دور ايستاده اي و خود را در وقت هاي تنگي پنهان مي كني؟1
  . از تكبر شريران، فقير سوخته مي شود؛ در مشورت هايي كه انديشيده اند، گرفتار مي شوند2
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 .زريا كه شرير به شهوات نفس خود فخر مي كند، و آنكه مي ربايد شكر مي گويد و خداوند را اهانت مي كند 3
  .همه فكرهاي او اينست كه خدايي نيست. بازخواست نخواهد كرد:  شرير در غرور خود مي گويد4
  . را هيچ مي شماردهمه دشمنان خود. احكام تو از او بلند و بعيد است.  راههاي او هميشه استوار است5
 .هرگز جنبش نخواهم خورد، و دور به دور بدي را نخواهم ديد:  در دل خود گفته است6
   دهان او از لعنت و مكر و ظلم شر است؛ زيرا زبانش مشقّت و گناه است؛7
   در كمينهاي دهات مي نشيند؛ در جايهاي مخفي بي گناه را مي كشد؛ چشمانش براي مسكينان مراقب است؛8
  . در جاي مخفي مثل شير در بيشة خود كمين مي كند؛ به جهت گرفتن مسكين كمين مي كند؛ فقير را به دام خود كشيده، گرفتار مي سازد9
  . پس كوفته و زبون مي شود؛ و مساكين در زير جباران او مي افتند10
 .واهد ديدخدا را فراموش كرده است؛ روي خود را پوشانيده و هرگز نخ:  در دل خود گفت11
  ! اي خدا دست خود را برافراز و مسكينان را فراموش مكن!  اي خداوند برخيز12
  تو بازخواست نخواهي كرد؟:  چرا شرير خدا را اهانت كرده، در دل خود مي گويد13
مددكار يتيمان تو .  تو تسليم كرده استمسكين امر خويش را به.  البته ديده اي زيرا كه بر تو مشقّت و غم مي نگري، تا به دست خود مكافات برساني14

  .       هستي
 .و اما شرير را از شرارت او بازخواست كن تا آن را نيابي.  بازوي گناهكار را بشكن15
  .امت ها از زمين او هالك خواهند شد.  خداوند پادشاه است تا ابداآلباد16
   استوار نموده اي و گوش خود را فرا گرفته اي، اي خداوند مسألت مسكينان را اجابت كرده اي، دل ايشان را17
 .ديگر نترساند. انساني كه از زمين است.  تا يتيمان و كوفته شدگان را دادرسي كني18
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  مثل مرغ به كوه خود بگريزيد؟: چرا به جانم مي گوييد.  بر خداوند توكل مي دارم1
  .اند، تا بر راست دالن در تاريكي بيندازند زيرا اينك شريران كمان مي كشند و تير را به زه نهاده 2
  زيرا كه اركان منهدم مي شوند و مرد عادل چه كند؟ 3

  .چشمان او مي نگرد، پلكهاي وي بني آدم را مي آزمايد.  خداوند در هيكل قدس خود است و بر كرسي خداوند در آسمان4
  .ان او نفرت مي دارد خداوند عادل را امتحان مي كند؛ و اما از شرير و ظلم دوست، ج5
  . بر شرير دامها حصة پيالة ايشان خواهد بود6
 . زيرا خداوند عادل است و عدالت را دوست مي دارد، و راستان روي او را خواهند ديد7
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  ! اي خداوند نجات بده زيرا كه مرد مقدس نابود شده است و امناء از ميان بني آدم ناياب گرديده اند1
  . دروغ مي گويند؛ به لبهاي چاپلوس و دل منافق سخن مي رانند همه به يكديگر2
   خداوند همة لبهاي چاپلوس را منقطع خواهد ساخت، و هر زباني را كه سخنان تكبرآميز بگويد،3
 كيست كه بر ما خداوند باشد؟. لبهاي ما با ما است. به زبان خويش غالب مي آييم:  كه مي گويند4

 . غارت مسكينان و نالة فقيران، اآلن برمي خيزم و او را در نجاتي كه براي آن آه مي كشد، برپا خواهم داشتبه سبب:  خداوند مي گويد5
 . كالم خداوند كالم طاهر است، نقرة مصفاي در قالِ زمين كه هفت مرتبه پاك شده است6
  .خواهي فرمود تو اي خداوند ايشان را محافظت خواهي نمود؛ از اين طبقه و تا ابداآلباد محافظت 7
 . شريران به هر جانب مي خرامند، وقتي كه خباثت در بني آدم بلند مي شود8
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   اي خداوند تا به كي هميشه مرا فراموش كني؟ تا به كي روي خود را از من خواهي پوشيد؟ 1
  سرافراشته شود؟ تا به كي در نفس خود مشورت بكنم و در دلم هر روزه غم خواهد بود؟ تا به كي به دشمنم بر من2

  . چشمانم را روشن كن مبادا به خواب موت بخسبم!  اي يهوه خداي من نظر كرده، مرا مستجاب فرما3
 . مبادا دشمنم گويد بر او غالب آمدم و مخالفانم از پريشاني ام شادي نمايند4
  . و اما من به رحمت تو توكل مي دارم؛ دل من در نجات تو شادي خواهد كرد5
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 .اوند سرود خواهم خواند زيرا كه به من احسان نموده است براي خد6
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  . احمق در دل خود مي گويد كه خدايي نيست كارهاي خود را فاسد و مكروه ساخته اند و نيكوكاري نيست1
  . خداوند از آسمان بر بني آدم نظر انداخت تا ببيند كه آيا فهيم و طالب خدايي هست2
 .نيكوكاري نيست يكي هم ني. سد شده اند همه رو گردانيده، با هم فا3
  آيا همة گناهكاران بي معرفت هستند كه قوم مرا مي خورند، چنانكه نام مي خورند، و خداوند را نمي خوانند؟4

  . آنگاه ترس بر ايشان مستولي شد، زيرا خدا در طبقة عادالن است5
 . مشورت مسكين را خجل مي سازيد چونكه خداوند ملجاي اوست6
 .چون خداوند اسيريِ قوم خويش را برگردانَد، يعقوب وجد خواهد نمود و اسرائيل شادمان خواهد گرديد! كاش اي اسرائيل از صيهون ظاهر مي شد 7
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  اي خداوند كيست كه در خيمة تو فرود آيد؟ كيست كه در كوه مقدس تو ساكن گردد؟1

  و در دل خويش راست گو باشد؛ آنكه بي عيب و سالك باشد و عدالت را بجا آورد، 2
   كه به زبان خود غيبت ننمايد؛ و به همساية خود بدي نكند و دربارة ارقاب خويش مذمت را قبول ننمايد؛3
  .    كه در نظر خود حقير و خوار است و آناني را كه از خداوند مي ترسند مكرم مي دارد؛ و قسم به ضررخود مي خورد و تغيير نمي دهد4
 .آنكه اين را به جا اورد، تا ابداآلباد جنبش نخواهد خورد.  را به سود نمي دهد و رشوه بر بي گناه نمي گيرد نقرة خود5
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  . اي خدا مرا محافضت فرما، زيرا بر تو توكل مي دارم1
  .نيكويي من نيست غير از تو. تو خداوند من هستي:  خداوند را گفتم2
  .فاضالن، تمامي خوشي من در ايشان است و اما مقدساني كه در زمين اند و 3
 .هداياي خوني ايشان را نخواهم ريخت، بلكه نام ايشان را به زبانم نخواهم آورد.  دردهاي آناني كه عقب خداي ديگر مي شتابند، بسيار خواهد شد4
  .تو قرعة مرا نگاه مي داري.  خداوند نصيبِ قسمت و كاسة من است5
  .ميراث بهي به من رسيده است. وش افتاد خطّه هاي من به جايهاي خ6
 .شبانگاه نير قلبم مرا تنبيه مي كند.  خداوند را كه مرا نصيحت نموده، متبارك مي خوانم7
  . چونكه به دست راست من است، جنبش نخواهم خورد.  خداوند را هميشه پيش روي خود مي دارم8
  .؛ جسدم نيز در اطمينان ساكن خواهد شد از اين رو دلم شادي مي كند و جاللم به وجد مي آيد9
  . زيرا جانم را در عالم اموات تركي نخواهي كرد، و قدوس خود را نخواهي گذاشت كه فساد را بيند10
 !به حضور تو كمال خوشي است و به دست راست تو لذّت ها باد تا ابداآلباد.  طريق حيات را به من خواهي آموخت11
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  ! و دعاي مرا كه از لب بي ريا مي آيد، گوش بگير!  بشنو و به فرياد من توجه فرما اي خداوند، عدالت را1
  . داد من از حضور تو صادر مي شود؛ چشمان تو راستي را ببيند2
  .مرا قال گذاشته اي و هيچ نيافته اي، زيرا عزيمت كردم كه زبانم تجاوز نكند.  دل مرا آزموده اي، شبانگاه از آن تفقد كرده اي3
  . و اما كارهاي آدميان به كالم لبهاي تو؛ خود را از راههاي ظالم نگاه داشتم4
 . قدمهايم به آثار قائم است، پس پايهايم نخواهد لغزيد5
  .گوش خود را به من فرگير و سخن مرا بشنو.  اي خدا تو را خوانده ام زيرا كه مرا اجابت خواهي نمود6
  .توكالن خويش را به دست راست خود از مخالفان ايشان مي رهاني رحمت هاي خود را امتياز ده، اي كه م7
   مرا مثل مردمك چشم نگاه دار؛ مرا زير ساية بال خود پنهان كن،8
  . از روي شريراني كه مرا خراب مي سازند، از دشمنان جانم كه مرا احاطه مي كنند9
  .يندبه زبان خويش سخنان تكبرآميز مي گو.  دل فربة خود را بسته اند10
  . اآلن قدمهاي ما را احاطه كرده اند، و چشمان خود را دوخته اند تا ما را به زمين بيندازند11
 .  مثَل او مثَل شيري است كه در دريدن حريص باشد، و مثَل شير ژيان كه در بيشة خود در كمين است12
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  شرير به شمشير خود برهان، اي خداوند برخيز و پيش روي وي درآمده، او را بينداز و جانم را از 13
 از آدميان، اي خداوند، به دست خويش، از اهل جهان كه نصيب ايشان در زندگاني است كه شكم ايشان را به ذخاير خود پر ساخته اي و از اوالد سير 14

 .شده، زيادي مال خود را براي اطفال خويش ترك مي كنند
 .ون بيدار شوم، از صورت تو سير خواهم شد و اما من روي تو را در عدالت خواهم ديد، و چ15
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  . تو را محبت مي نمايم! قوت من!  اي خداوند1
  .سپر من و شاخ نجاتم و قلعة بلند من. خدايم صخره من است كه در او پناه مي برم.  خداوند صخرة من است و ملجا و نجات دهندة من2
 . دشمنانم رهايي خواهم يافتپس.  خداوند را كه سزاوار كل حمد است، خواهم خواند3
  . رسنهاي موت مرا احاطه كرده، و سيالبهاي شرارت مرا ترسانيده بود4
  .  رسنهاي گور دور مرا گرفته بود و دامهاي موت پيش روي من درآمده5
 .انة من به حضورش به گوش وي رسيداو آواز مرا از هيكل خود شنيد و استغ.  در تنگي خود خداوند را خواندم و نزد خداي خويش استغانه نمودم6
  . زمين منزلزل و مرتعش شده، اساس كوهها بلرزيد و متزلزل گرديد چونكه خشم او افروخته شد7
  .       دخان از بيني او برآمد و نار از دهانش ملتهب گشت و آتشها از آن افروخته گرديد8
  . ظ مي بود آسمان را خم كرده، نزول فرمود و زير پاي وي تاريكي غلي9
  . بر كروبي سوار شده، پرواز نمود و بر بالهاي باد طيران كرد10
  .تاريكي آبها و ابرهاي متراكم را.  تاريكي را پردة خود و خيمه اي گرداگرد خويش بساخت11
  . از تابشِ پيش روي وي ابرهايش مي شتافتند، تگرگ و آتشهاي افروخته12
  . اعلي آواز خود را بداد، تگرگ و آتشهاي افروخته را و خداوند از آسمان رعد كرده، حضرت13
  . پس تيرهاي خود را فرستاده، ايشان را پراكنده ساخت، و برقها بينداخت و ايشان را پريشان نمود14
 ! آنگاه عمق هاي آب ظاهر شد و اساس ربع مسكون مكشوف گرديد، از تنبيه تو اي خداوند، از نَفْخة باد بيني تو15
  .  اعلي فرستاده، مرا برگرفت و از آبهاي بسيار بيرون كشيد پس، از16
  . و مرا از دشمنان زورآورم رهايي داد و از خصمانم، زيرا كه از من تواناتر بودند17
  . در روز بالي من پيش رويم درآمدند، ليكن خداوند تكيه گاه من بود18
 .ن رغبت مي داشت و مرا بجاي وسيع بيرون آورد؛ مرا نجات داد زيرا كه در م19
  . خداوند موافق عدالتم مرا جزا داد و به حسب طهارت دستم مرا مكافات رسانيد20
   زيرا كه راههاي خداوند را نگاه داشته، و به خداي خويش عصيان نورزيده ام،21
   و جميع احكام او پيش روي من بوده است و فرائض او را از خود دور نكرده ام،22
  .بوده ام و خويشتن را از گناه نگاه داشته ام و نزد او بي عيب 23
 . پس خداوند مرا موافق عدالتم پاداش داده است و به حسب طهارت دستم در نظر وي24
  . خويشتن را با رحيم، رحيم مي نمايي، و با مرد كامل، خود را كامل مي نمايي25
  .كني خويشتن را با طاهر، طاهر مي نمايي و با مكار، به مكر رفتار مي 26
  .      زيرا قوم مظلوم را خواهي رهانيد و چشكان متكبران را به زير خواهي انداخت27
  . زيرا كه تو چراغ مرا خواهي افروخت؛ يهوه خدايم تاريكي مرا روشن خواهد گردانيد28
 . زيرا به مدد تو بر فوجها حمله مي برم و به خداي خود از حصارها بر مي جهم29
  او براي همة متوكالن خود سپر است؛. او كامل است و كالم خداوند مصَفي و اما خدا، طريق 30
   زيرا كيست خدا غير از يهوه؟ و كيست صخره اي غير از خداي ما؟31
  . خدايي كه كمر مرا به قوت بسته و راههاي مرا كامل گردانيده است32
  .ته است پايهاي مرا مثل آهو ساخته و مرا به مقامهاي اعالي من برپا داش33
  . دستهاي مرا براي جنگ تعليم داده است، كه كمان برنجين به بازوي من خم شد34
  .دست راستت عمود بر من شده و مهرباني تو مرا بزرگ ساخته است.  سپر نجات خود را به من داده اي35
 . قدمهايم را زيرم وسعت دادي كه پايهاي من نلغزيد36
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  .شان خواهم رسيد و تا تلف نشوند بر نخواهم گشت دشمنان خود را تعاقب نموده، بدي37
  . ايشان را فرو خواهم كوفت كه نتوانند برخاست و زير پايهاي من خواهند افتاد38
  . زيرا كمر مرا براي جنگ به قوت بسته اي و مخالفانم را زير پايم انداخته اي39
  .بود بسازم گردنهاي دشمنانم را به من تسليم كرده اي تا خصمان خود را نا40
  . فرياد برآوردند اما رهاننده اي نبود؛ نزد خداوند، ولي ايشان را اجابت نكرد41
  . ايشان را چون غبار پيش باد ساييده ام؛ مثل گلِ كوچه ها ايشان را دور ريخته ام42
  .مايندقومي را كه نشناخته بودم، مرا خدمت مي ن.  مرا از منازعه قوم رهانيده، سر امت ها ساخته اي43
 . به مجرد شنيدن، مرا اطاعت خواهند كرد؛ فرزندان غربا پژمرده مي شوند و در قلعه هاي خود خواهند لرزيد44
  ! خداوند زنده است و صخرة من متبارك باد، و خداي نجات من متعال46
  . خدايي كه براي من انتقام مي گيرد و قوم ها را زير من مغلوب مي سازد47
  ! رهانيده، بر خصمانم بلند كرده اي و از مرد ظالم مرا خالصي داده اي مرا از دشمنام 48
   لهذا اي خداوند تو را در ميان امت ها حمد خواهم گفت و به نام تو سرود خواهم خواند،   49
 .يعني به داود و ذُريت او تا ابداآلباد.  كه نجات عظيمي به پادشاه خود داده و به مسيح رحمت نموده است50
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  . آسمان جالل خدا را بيان مي كند و فلك از عمل دستهايش خبر مي دهد1
  . روز سخن مي راند تا روز و شب معرفت را اعالن مي كند تا شب2
  . سخن نيست و كالمي ني و آواز آنها شنيده نمي شود3
  . قانون آنها در تمام جهان بيرون رفت و بيان آنها تا اقصاي ربع مسكون4
  .        اي آفتاب در آنها قرار دارد؛ و او مثل داماد از حجلة خود بيرون مي آيد و مثل پهلوان از دويدن در ميدان شادي مي كند خيمه اي بر5
 . خروجش از كرانة آسمان است و مدارش تا به كرانة ديگر؛ و هيچ چيز از حرارتش مستور نيست6
  . ت خداوند امين است و جاهل را حكيم مي گرداند شريعت خداوند كامل است و جان را برمي گرداند؛ شهادا7
  .امر خداوند پاك است و چشم را روشن مي كند.  فرايض خداوند راست است و دل را شاد مي سازد8
  .احكام خداوند حق و تماماً عدل است.  ترس خداوند طاهر است و ثابت تا ابداآلباد9
  .شيرينتر و از قطرات شانة عسلاز شهد .  از طال مرغوب تر و از زرِ خالصِ بسيار10
 . بندة تو نيز از آنها متنبه مي شود، و در حفظ آنها ثواب عظيمي است11
  .  كيست كه سهوهاي خود را بداند؟ مرا از خطاياي مخفي ام طاهر ساز12
  .برا خواهم بود بنده ات را نيز از اعمال متكبرانه باز دار تا بر من مسلط  نشود؛ آنگاه بي عيب و از گناه عظيم م13
 ! سخنان زبانم تفكر دلم منظور نظر تو باشد، اي خداوند كه صخرة من و نجات دهندة من هستي14
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  .نام خداي يعقوب تو را سرافراز نمايد.  خداوند تو را در روز تنگي مستجاب فرمايد1
  . نصرت براي تو از قدس خود بفرستد و تو را از صيهون تأييد نمايد2
  . ساله. ياي تو را به ياد آورد و قرباني هاي سوختني تو را قبول فرمايد جميع هدا3
 .  موافق دل تو به تو عطا فرمايد و همة مشورت هاي تو را به انجام رساند4

  .يدخداوند تمامي مسألت تو را به انجام خواهد رسان.  به نجات تو خواهيم سراييد و به نام خداي خود، علَم خود را خواهيم افراشت5
  . از فلك قدس خود او را اجابت خواهد نمود، به قوت نجات بخش دست راست خويش.  اآلن دانسته ام كه خداوند مسيح خود را مي رهاند6
  . اينان اربه ها را و آنان اسبها را، اما ما نام يهوه خداي خود را ذكر خواهيم نمود7
 .ده ايم ايشان خم شده، افتاده اند و اما ما برخاسته، ايستا8
 .پادشاه در روزي كه بخوانيم، ما را مستجاب فرمايد!  اي خداوند نجات بده9
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  . اي خداوند در قوت تو پادشاه شادي مي كند و در نجات تو چه بسيار به وجد خواهد آمد1
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  .    ساله.  مراد دل او را به وي بخشيدي و مسألت زبانش را از او دريغ نداشتي2
  .تاجي از زرِ خالص بر سر وي نهادي. يكو بر مراد او سبقت جستي زيرا به بركات ن3
  . حيات را از تو خواست و آن را به وي دادي، و طول ايام را تا ابداالباد4
  .اكرام و حشمت را بر او نهاده اي.  جالل او به سبب نجات تو عظيم شده5
  .بي نهايت شادمان گردانيده ايبه حضور خود او را .  زيرا او را مبارك ساخته اي تا ابداآلباد6
 . زيرا كه پادشاه بر خداوند توكل مي دارد، و به رحمت حضرت اعلي جنبش نخواهد خورد7
  .دست راست تو آناني را كه از تو نفرت دارند خواهند دريافت.  دست تو همة دشمنانت را خواهد دريافت8
  .اوند ايشان را در خشم خود خواهد بلعيد و آتش ايشان را خواهد خوردخد.  در وقت غضب خود، ايشان را چون تنور آتش خواهي ساخت9
  .  ثمرة ايشان را از زمين هالك خواهي ساخت و ذريت ايشان را از ميان بني آدم10
  .          زيرا قصد بدي براي تو كردند و مكايدي را انديشيدند كه آن را نتوانستند بحا آورد11
 .       بر زههاي خود تيرها را به روي ايشان نشان خواهي گرفت. ان خواهي ساخت زيرا كه ايشان را روگرد12

 .جبروت تو را ترنم و تسبيح خواهيم خواند.  اي خداوند در قوت خود متعال شو13
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   اي خداي من، اي خداي من، چرا مرا ترك كرده اي و از نجات من و سخنان فريادم دور هستي؟1
  .ز مي خوانم و مرا اجابت نمي كني، در شب نيز؛ و مرا خاموشي نيست اي خداي من، در رو2
  .  و اما تو قدوس هستي، اي كه بر تسبيحات اسرائيل نشسته اي3
   پدران ما بر تو توكل داشتند؛ بر تو توكل داشتند و تو ايشان را خالصي دادي؛4
 .خجل نشدند نزد تو فرياد برآوردند و رهايي يافتند؛ بر تو توكل داشتند، پس 5
  . و اما من كرم هستم و انسان ني؛ عار آدميان هستم و حقير شمردة قوم6
  :لبهاي خود را باز مي كنند و سرهاي خود را مي جنبانند و مي گويند.  هر كه مرا ببيند به من استهزا مي كند7
  .رداو را برهاند چونكه به وي رغبت مي دا.  بر خداوند توكل كن پس او را خالصي بدهد8
  . زيرا كه تو مرا از شكم بيرون آوردي؛ وقتي كه بر آغوش مادر خود مي بودم مرا مطمئن ساختي9
  . از رحم بر تو انداخته شدم؛ از شكم مادر خداي من تو هستي10
  . از من دور مباش زيرا تنگي نزديك است و كسي نيست كه مدد كند11
  .باشان مرا احاطه كرده اند گاوان نر بسيار دور مرا گرفته اند؛ زورمندان 12
  . دهان خود را بر من باز كرده اند، مثل شير درندة غران13
  . مثل آب ريخته شده ام و همة استخوانهايم از هم گسيخته؛ دلم مثل موم گرديده، در ميان احشايم گداخته شده است14
  .    ده اي قوت من مثل سفال خشك شده و زبانم كامم چسبيده؛ و مرا به خاك موت نها15
  .   زيرا سگان دور مرا گرفته اند؛ جماعت اشرار مرا احاطه كرده، دستها و پايهاي مرا سفته اند16
  .مي نگرند. ايشان به من چشم دوخته.  همه استخوانهاي خود را مي شمارم17
 .در ميان خود تقسيم كردند و بر لباس من قرعه انداختند  رخت مرا18
  .اي قوت من، براي نصرت من شتاب كن! ر مباش اما تو اي خداوند، دو19
  .  جان مرا از شمشير خالص كن و يگانة مرا از دست سگان20
  . مرا از دهان شير خالصي ده، اي كه ميان شاخهاي گاو وحشي مرا اجابت كرده اي21
 . نام تو را به برادران خود اعالم خواهم كرد؛ در ميان جماعت تو را تسبيح خواهم خواند22
  .  اي ترسندگان خداوند او را حمد گوييد؛ تمام ذريت يعقوب او را تمجيد نماييد و جميع ذريت اسرائيل از وي بترسيد23
  . زيرا مسكنت مسكين را حقير و خوار نشمرده، و روي خود را از او نپوشانيده است؛ و چون نزد وي فرياد برآورد، او را اجابت فرمود24
  .نذرهاي خود را به حضور ترسندگان ادا خواهم نمود.  از تو است تسبيح من در جماعت بزرگ25
  . حليمان غذا خورده، سير خواهند شد؛ و طالبان خداوند او را تسبيح خواهند خواند؛ و دلهاي شما زيست خواهد كرد تا ابداآلباد26
  . يل امت ها به حضور تو سجده خواهند كرد جميع كرانه هاي   زمين متذكر شده، بسوي خداوند بازگشت  خواهند نمود؛ و همة قبا27
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  . زيرا سلطنت از آن خداوند است و او بر امت ها مسلط است28
 همه متموالن زمين غذا خورده، سجده خواهند كرد؛ و به حضور وي هر كه به خاك فرو مي رود ركوع خواهد نمود؛ و كسي جان خود را زنده نخواهد 29

  .ساخت
  .    خواهند كرد و دربارة خداوند طبقة بعد اخبار خواهند نمود ذريتي او را عبادت 30
 . ايشان خواهد آمد و از عدالت او خبر خواهند داد قومي را كه متولد خواهند شد، كه او اين كار را كرده است31
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  . خداوند شبان من است؛ محتاج به هيچ چيز نخواهم بود1
  .آبهاي راحت مرا رهبري مي كندنزد .  در مرتع هاي سبز مرا مي خواباند2
  . جان مرا برمي گرداند و به خاطر نام خود به راههاي عدالت هدايتم مي نمايد3
  .  چون در وادي سايه موت نيز راه روم از بدي نخواهم ترسيد زيرا تو با من هستي؛ عصا و چوب دستي تو مرا تسلي خواهد داد4
  .سر مرا به روغن تدهين كرده اي و كاسه ام لبريز شده است. راني سفره اي براي من به حضور دشمنانم مي گست5
 . هر آينه نيكويي و رحمت تمام عمرم در پي من خواهد بود و در خانة خداوند ساكن خواهم بود تا ابداآلباد6
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  .  زمين پري آن از آن خداوند است، ربع مسكون و ساكنان آن1
  .اد و آن را بر نهرها ثابت گردانيد زيرا كه او اساس آن را بر درياها نه2
   كيست كه به كوه خداوند برآيد؟  و كيست كه به مكان مقدس او ساكن شود؟3
  .  او كه پاك دست و صاف دل باشد، كه جان خود را به بطالت ندهد و قسم دروغ نخورد4
  .  او بركت را از خداوند خواهد يافت، و عدالت را از خداي نجات خود5
 . ساله. بقة طالبان او، طالبان روي تو اي خداي يعقوب اين است ط6

  ! اي درهاي ابدي برافراشته شويد تا پادشاه جالل داخل شود!  اي دروازه ها سرهاي خود را برافرازيد7
  !    اين پادشاه جالل كيست؟ خداوند قدير و جبار، خداوند كه در جنگ جبار است8
  ! اي درهاي ابدي برافرازيد تا پادشاه جالل داخل شود! يد اي دروازه ها، سرهاي خود را برافراز9
 .ساله!  اين پادشاه جالل كيست؟ يهوه صَبايوت پادشاه جالل اوست10
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  اي خداي من، بر تو توكل مي دارم؛.  اي خداوند، بسوي تو جان خود را بر مي افرازم1
  . پس مگذار كه خجل بشوم و دشمنانم بر من فخر نمايند2
 .آناني كه بي سبب خيانت مي كنند خجل خواهند گرديد. ي، هر كه انتظار تو مي كشد خجل نخواهد شد بل3
  . اي خداوند، طريق هاي خود را به من بياموز و راههاي خويش را به من تعليم ده4
  .   بوده امتمامي روز منتظر تو .  مرا به راستيِ خود سالك گردان و مرا تعليم ده زيرا تو خداي نجات من هستي5
  . اي خداوند، احسانات و رحمت هاي خود را بياد آور چونكه آنها از ازل بوده است6
  .اي خداوند به رحمت خود و به خاطر نيكويي خويش مرا ياد كن.  خطاياي جواني و عصيانم را بياد مياور7
  .  خداوند نيكو و عادل است، پس به گناهكاران طريق را خواهد آموخت8
  . را به انصاف رهبري خواهد كرد و به مسكينان طريق خود را تعليم خواهد داد مسكينان9
 .  همه راههاي خداوند رحمت و حق است براي آناني كه عهد و شهادت او را نگاه مي دارند10

  .  اي خداوند به خاطر اسم خود، گناه مرا بيامرز زيرا كه بزرگ است11
  . او را بطريقي كه اختيار كرده است خواهد آموخت كيست آن آدمي كه از خداوند مي ترسد؟12
  .  جان او در نيكويي شب را بسر خواهد برد و بر ذريت او وارث زمين خواهند شد13
  .  سر خداوند با ترسندگان او است و عهد او تا ايشان را تعليم دهد14
  .  مي آورد چشمان من دائماً بسوي خداوند است زيرا كه او پايهاي مرا از دام بيرون15
  .  بر من ملتفت شده، رحمت بفرما زيرا كه مسكين و منفرد هستم16
  .مرا از مشقت هاي من بيرون آور.  تنگيهاي دل من زياد شده است17
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  . بر مسكنت و رنج من نظر افكن و جميع خطايايم را بيامرز18
  .ند بر دشمنانم نظر كن زيرا كه بسيارند و به كينة تلخ به من كينه مي ورز19
  . جانم را حفظ كن و مرا رهايي ده تا خجل نشو زيرا بر تو توكل دارم20
  . كمال راستي حافظ من باشند زيرا كه من منتظر تو هستم21
 . اي خدا، اسرائيل را خالصي ده، از جميع مشقت هاي وي22
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  . توكل داشته ام، پس نخواهم لغزيد اي خداوند، مرا داد بده، زيرا كه من در كمال خود رفتار نموده ام و بر خداوند1
  .باطن و قلب مرا مصفّي گردان.  اي خداوند مرا امتحان كن و مرا بيازما2
   زيرا كه رحمت تو در مد نظر من است و در راستي تو رفتار نموده ام؛3
  . با مردان باطل ننشسته ام و با منافقين داخل نخواهم شد4
  .با صالحين نخواهم نشست از جماعت بدكاران نفرت مي دارم و 5
  مذبح تو را اي خداوند طواف خواهم نمود،.  دستهاي خود را در صفا مي شويم6
 .  تا آواز حمد تو را بشنوانم و عجايب تو را اخبار نمايم7

  . اي خداوند محل تو خانة تو را دوست مي دارم و مقام سكونت جالل تو را8
  ت مرا با مردمان خونريز، جان مرا با گناهكاران جمع مكن و نه حيا9
  . كه در دستهاي ايشان آزار است و دست راست ايشان پر از رشوه است10
  .مرا خالصي ده و بر من رحم فرما.  و اما من در كمال خود سالك مي باشم11
 .خداوند را در جماعت ها متبارك خواهم خواند.  پايم در جاي هموار ايستاده است12
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   من است؛ از كه بترسم؟ خداوند ملجاي جان من است؛ از كه هراسان شوم؟ خداوند نور و نجات 1
  .  چون شريران بر من نزديك آمدند تا گوشت مرا بخورند، يعني خصمان و دشمنانم، ايشان لغزيدند و افتادند2
  .   خواهم داشتاگر جنگ بر من برپا شود، در اين نيز اطمينان .  اگر لشگري بر من فرود آيد، دلم نخواهد ترسيد3
كه تمام ايام عمرم در خانة خداوند ساكن باشم تا جمال خداوند را مشاهده كنم و در هيكل او تفكر :  يك چيز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبيد4

  . نمايم
  . بلند خواهد ساخت زيرا كه در روز بال مرا در سايبان خود نهفته، در پردة خيمة خود مرا مخفي خواهد داشت و مرا بر صخره5
قرباني هاي شادكامي را در خيمة او خواهم گذرانيد و براي خداوند سرود و تسبيح خواهم .  و اآلن سرم بر دشمنانم گرداگردم برافراشته خواهد شد6

 .خواند
  .  اي خداوند چون به آواز خود مي خوانم، مرا بشنو و رحمت فرموده، مرا مستجاب فرما7
  .بلي روي تو را اي خداوند خواهم طلبيد. روي مرا بطلبيد: ويد كه گفته اي دل من به تو مي گ8
  .اي خداي نجاتم، مرا رد مكن و ترك منما. تو مددكار من بوده اي.  روي خود را از من مپوشان و بندة خود را در خشم برمگردان9
  . چون پدر و مادرم مرا ترك مي كنند، آنگاه خداوند مرا برمي دارد10
  . خداوند طريق خود را به من بياموز و به سبب دشمنانم مرا به راه راست هدايت فرما اي 11
  .  مرا به خواهش خصمانم مسپار، زيرا كه شهود كذبه و دمندگان ظلم بر منت برخاسته اند12
  .  اگر باور نمي كردم كه احسان خداوند را در زمين زندگان ببينم13
 .بلي منتظر خداوند باش. شو و دلت را تقويت خواهد داد براي خداوند منتظر باش و قوي 14
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  .اي صخرة من، از من خاموش مباش، مبادا اگر از من خاموش شوي، مثل آناني باشم كه به حفره فرو مي روند.  اي خداوند، نزد تو فرياد برمي آورم1
  . ب قدس تو برمي افرازم آواز تضرع مرا بشنو چون نزد تو استغانه مي كنم و دست خود را به محرا2
  . مرا با شريران و بدكاران مكش كه با همسايگان خود سخن صلح آميز مي گويند و آزار در دل ايشان است3
  . آنها را به حسب كردار ايشان و موافق اعمال زشت ايشان بده آنها را مطابق عمل دست ايشان بده و رفتار ايشان را به خود ايشان رد نما4
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 . ايشان را منهدم خواهي ساخت و بنا نخواهي نمود. اعمال خداوند و صنعت دست وي تفكر نمي كنند چونكه در 5

  . خداوند متبارك باد زيرا كه آواز تضرع مرا شنيده است6
  . خواهم گفتپس دل من به وجد آمده است و به سرود خود او را حمد. دلم بر او توكل داشت و مدد يافته ام.  خداوند قوت من و سپر من است7
  . خداوند قوت ايشان است و براي مسيح خود قلعة نجات8
 .ايشان را رعايت كن و برافراز تا ابداآلباد.  قوم خود را نجات ده و ميراث خود را مبارك فرما9
 

29 

  . جالل و قوت را براي خداوند توصيف نماييد.  اي فرزندان خدا، خداوند را توصيف كنيد1
 .خداوند را در زينت قدوسيت سجده كنيد. ل اسم او تمجيد نماييد خداوند را به جال2
  .  خداوند باالي آبهاي بسيار است. خداي جالل رعد مي دهد.  آواز خداوند فوق آبها است3
  .آواز خداوند با جالل است.  آواز خداوند با قوت است4
  . ن را مي شكندخداوند سروهاي آزاد لبنا.  آواز خداوند سروهاي آزاد را مي شكند5
  .لبنان و سريون را مثل بچة گاو وحشي.  آنها را مثل گوساله مي جهاند6
  . آواز خداوند زبانه هاي آتش را مي شكافد7
  .خداوند صحراي قادشْ را متزلزل مي سازد.  آواز خداوند صحرا را متزلزل مي سازد8
 .و در هيكل او جميعاً جالل را ذكر مي كنند.  برگ مي گرداند آواز خداوند غزالها را به درد زه مي اندازد، و جنگل را بي9
  . خداوند نشسته است پادشاه تا ابداآلباد.  خداوند بر طوفان جلوس نمود10
 .خداوند قوم خود را به سالمتي مبارك خواهد نمود.  خداوند قوم خود را قوت خواهد بخشيد11
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  .مرا باال كشيدي و دشمنانم را بر من مفتخر نساختي اي خداوند تو را تسبيح مي خوانم زيرا كه 1
  . اي يهوه خداي من، نزد تو استغاثه نمودم و مرا شفا دادي2
 .مرا زنده ساختي تا به هاويه فرو نروم.  اي خداوند جانم را از حفره برآوردي3
  !  اي مقدسان خداوند او را بسراييد و به ذكر قدوسيت او حمد گوييد4
  .صبحگاهان شادي رخ مي نمايد. شامگاه گريه نزيل مي شود. ضب او لحظه اي است و در رضامندي او زندگاني زيرا كه غ5
 .جنبش نخواهم خورد تا ابداآلباد:  و اما من در كاميابي خود گفتم6
  . اي خداوند به رضامندي خود كوه مرا در قوت ثابت گردانيدي و چون روي خود را پوشانيدي پريشان شدم7
  .ي خداوند نزد تو فرياد برمي آورم و نزد خداوند تضرع مي نمايم ا8
   در خون من چه فايده است چون به حفره فرو روم؟ آيا خاك تو را حمد مي گويد و راستي تو را اخبار مي نمايد؟  9
  . اي خداوند مددكار من باش.  اي خداوند بشنو و به من كرم فرما10
  .پالس را از من بيرون كرده و كمر مرا به شادي بسته اي. ل ساخته اي ماتم مرا براي من به رقص مبد11
 .اي يهوه خداي من، تو را حمد خواهم گفت تا ابداآلباد.  تا جاللم ترا سرود خواند و خاموش نشود12
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  .در عدالت خويش مرا نجات بده.  اي خداوند بر تو توكل دارم؛ پس خجل نشوم تا به ابد1
  .     برايم صخره اي قوي و خانه اي حصين باش تا مرا خالصي دهي. من فراگير و مرا به زودي برهان گوش خود را به 2
  . به خاطر نام خود مرا هدايت و رهبري فرما.  زيرا صخره و قلعة من هستي3
  .  مرا از دامي كه برايم پنهان كرده اند بيرون آور4
  .اي يهوه، خداي حق، تو مرا فديه دادي. ي سپارمروح خود را به دست تو م.  زيرا قلعة من تو هستي5
  .و اما من بر خداوند توكل مي دارم.  از آناني كه از اباطيل پيروي مي كنند نفرت مي كنم6
   به رحمت تو وجد و شادي مي كنم زيرا مشقت ديده و جانم را در تنگيها شناخته اي؛ 7
 . وسيع قائم گردانيده اي مرا به دست دشمن اسير نساخته اي؛ پايهاي مرا بجاي8
  .چشم من از غصه كاهيده شد، بلكه جانم و جسدم نيز.  اي خداوند بر من رحمت فرما زيرا در تنگي هستم9
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  .قوتم از گناهم ضعيف و استخوانهايم پوسيده شد.  زيرا كه حياتم از غم و سالهايم از ناله فاني گرديده است10
  .هر كه مرا بيرون بيند از من مي گريزد. صوصاً نزد همسايگان خويش؛ و باعث خوف آشنايان شده امخ.  نزد همة دشمنانم عار گرديده ام11
  .      مثل مرده از خاطر فراموش شده ام و مانند ظرف تلف شده گرديده ام12
 . ر قصد جانم تفكر مي نمايند زيرا كه بهتان را از بسياري شنيدم و خوف گرداگرد من مي باشد، زيرا بر من با هم مشورت مي كنند و د13

  . و اما من بر تو اي خداوند توكل مي دارم و گفته ام خداي من تو هستي14
  .مرا از دست دشمنانم و جفا كنندگانم خالصي ده.  وقتهاي من در دست تو مي باشد15
  .    روي خود را بر بنده ات تابان ساز و مرا به رحمت خود نجات بخش16
  .شريران خجل شوند و در حفره خاموش باشند. شوم چونكه تو را خوانده ام اي خداوند خجل ن17
  . لبهاي دروغ گو گنگ شود كه به درشتي و تكبر و استهانت بر عادالن سخن مي گويد18
  . زهي عظمت احسان تو كه براي ترسندگانت ذخيره كرده اي و براي متوكّالنت پيش بني آدم ظاهر ساخته اي19
  ايشان را در خيمه اي از عداوت زبانها مخفي خواهي داشت. ردة روي خود از مكايد مردم خواهي پوشانيد ايشان را در پ20
  . متبارك باد خداوند كه رحمت عجيب خود را در شهر حصين به من ظاهر كرده است21
 .ضرع مرا شنيديليكن چون نزد تو فرياد كردم آواز ت.  و اما من در حيرت خود گفتم كه از نظر تو منقطع شده ام22
  . خداوند اُمنا را محفوظ مي دارد و متكبران را مجازات كثير مي دهد.  اي جميع مقدسان خداوند او را دوست داريد23
 ! قوي باشيد و دل شما را تقويت خواهد داد، اي همگاني كه براي خداوند انتظار مي كشيد24
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  .وي مستور گرديد خوشابحال كسي كه عصيان او آمرزيده شد و گناه 1
 .   خوشابحال كسي كه خداوند به وي جرمي در حساب نياورد و در روح او حيله اي نمي باشد2

  .  هنگامي كه خاموش مي بودم، استخوانهايم پوسيده مي شد از نعره اي كه تمامي روز مي زدم3
  .    د، سالهرطوبتم به خشكيِ تابستان مبدل گردي.  چونكه شب و روز بر من سنگين مي بود4
  .پس تو آاليش گناهم را عفو كردي، ساله. عصيان خود را نزد خداوند اقرار مي كنم: گفتم.  به گناه خود نزد تو اعتراف كردم و جرم خود را مخفي نداشتم5
  . خواهد رسيدوقتي كه آبهاي بسيار به سيالن آيد، هرگز بدو ن.  از اين رو هر مقدسي در وقت اجابت نزد تو دعا خواهد كرد6
 .مرا به سوردهاي نجات احاطه خواهي نمود، ساله.  تو ملجاي من هستي مرا از تنگي حفظ خواهي كرد7
  .  تو را حكمت خواهم آموخت و به راهي كه بايد رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود كه بر تو است نصيحت خواهم فرمود8
 .ا را براي بستن به دهنه و لگام زينت مي دهند، والّا نزديك نخواهند آمد مثل اسب و قاطر بي فهم مباشيد كه آنه9
  .  غمهاي شرير بسيار مي باشد، اما هركه بر خداوند توكل دارد رحمت او را احاطه خواهد كرد10
 . اي صالحان در خداوند شادي و وجد كنيد و اي همة راست دالن ترنّم نماييد11
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  .ادي نماييد، زيرا كه تسبيح خواندن راستان را مي شايد اي صالحان در خداوند ش1
  . خداوند را با بربط حمد بگوييد؛ با عود ده تار او را سرود بخوانيد2
  . سرودي تازه براي او بسراييد؛ نيكو بنوازيد با آهنگ بلند3
  .  زيرا كالم خدا مستقيم است و جميع كارهاي او با امانت است4
  .جهان از رحمت خداوند پر است. ت مي دارد عدالت و انصاف را دوس5
  . به كالم خداوند آسمانها ساخته شد و كل جنود آنها به نَفْخة دهان او6
  . آبهاي دريا را مثل توده جمع   مي كند و لجه ها را در خزانه ها ذخيره مي نمايد7
  . تماميِ اهل زمين از خداوند بترسند؛ جميع سكنة ربع مسكون از او بترسند8
  . زيرا كه او گفت و شد؛ او امر فرمود و قايم گرديد9
  . خداوند مشورت امت ها را باطل مي كند؛ تدبيرهاي قبائل را نيست مي گرداند10
  .    مشورت خداوند قائم است تا ابداآلباد؛ تدابير قلب او تا دهرالدهور11
 .براي ميراث خود برگزيده است خوشابحال امتي كه يهوه خداي ايشان است و قومي كه ايشان را 12
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  . از آسمان خداوند نظر افكند و جميع بني آدم را نگريست13
  . از مكان سكونت خويش نظر مي افكند، بر جميع ساكنان جهان14
  . او كه دلهاي ايشان را جميعاً سرشته است و اعمال ايشان را درك نموده است15
  .جبار به بسياري قوت رهايي نخواهد يافت پادشاه به زيادتيِ لشكر خالص نخواهد شد و 16
  . اسب به جهت استخالص باطل است و به شدت قوت خود كسي را رهايي نخواهد داد17
  . اينك چشم خداوند بر آناني است كه از او مي ترسند، بر آناني كه انتظار رحمت او را مي كشند18
  .ط زنده نگاه دارد تا جان ايشان را از موت رهايي بخشد و ايشان را در قح19
  .او اعانت و سپر ما است.  جان ما منتظر خداوند مي باشد20
  .  زيرا كه دل ما در او شادي مي كند و نام قدوس او توكّل مي داريم21
 . اي خداوند رحمت تو بر ما باد، چنانكه اميدوار تو بوديم22
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  .بر زبان من خواهد بودتسبيح او دائماً .  خداوند را در هر وقت متبارك خواهم گفت1
  .        مسكينان شنيده، شادي خواهند نمود.  جان من در خداوند فخر خواهد كرد2
  . نام او را با يكديگر برافرازيم.  خداوند را با من تكبير نماييد3
  . چون خداوند را طلبيدم، مرا مستجاب فرمود و مرا از جميع ترسهايم خالصي بخشيد4
  . و منور گرديدند و رويهاي ايشان خجل نشد بسوي او نظر كردند5
  . اين مسكين فرياد كرد و خداوند او را شنيد و او را از تماميِِ تنگيهايش رهايي بخشيد6
 . فرشتة خداوند گرداگرد ترسندگان او است؛ اردو زده، ايشان را مي رهاند7
  . داردخوشابحال شخصي كه بدو توكّل مي.  بچشيد و ببينيد كه خداوند نيكوست8
  . اي مقدسان خداوند از او بترسيد زيرا كه ترسندگان او را هيچ كمي نيست9
  . شيربچگان بي نوا شده، گرسنگي مي كشند و اما طالبان خداوند را به هيچ چيز نيكو كمي نخواهد شد10
  .  اي اطفال بياييد مرا بشنويد و ترس خداوند را به شما خواهم آموخت11
  ه آرزومند حيات است و طول ايام را دوست مي دارد تا نيكويي را ببيند؟ كيست ان شخصي ك12
   زبانت را از بدي نگاه دار و لبهايت را از سخنان حيله آميز؛13
 . از بدي اجتناب نما و نيكويي بكن؛ صلح را طلب نما و در پي آن بكوش14
  .  چشمان خداوند بسوي صالحان است و گوشهاي بسوي فرياد ايشان15
  .روي خداوند بسوي بدكاران است تا ذكر ايشان را از زمين منقطع سازد 16
 . چون صالحان فرياد برآوردند، خداوند ايشان را شنيد و ايشان را از همه تنگيهاي ايشان رهايي بخشيد17
  .  خداوند نزديك شكسته دالن است و روح كوفتگان را نجات خواهد داد18
19ا خداوند او را از همة آنها خواهد رهانيد زحمات مرد صالح بسيار است، ام.  
  .   همه استخوانهاي ايشان را نگاه مي دارد، كه يكي از آنها شكسته نخواهد شد20
  . شرير را شرارت هالك خواهد كرد و از دشمنان صالح مؤآخذه خواهد شد21
 .د مؤآخذه نخواهد شد خداوند جان بندگان خود را فديه خواهد داد و از آناني كه بر وي توكّل دارن22
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  .  اي خداوند با خصمان من مخاصمه نما و جنگ كن با آناني كه با من جنگ مي كنند1
   سپر و مجن را بگير و به اعانت من برخيز،2
 . و نيزه را راست كم و راه را پيش روي جفا كنندگانم ببند و به جان من بگو من نجات تو هستم3
  .كه قصد جان من دارند؛ و آناني كه بدانديش منند، برگردانيده و خجل شوند خجل و رسوا شوند آناني 4
  . مثل كاه پيش روي باد باشند و فرشتة خداوند ايشان را براند5
  . راه ايشان تاريكي و لغزنده باد و فرشتة خداوند ايشان را تعاقب كند6
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  زيرا دام خود را براي من بي سبب در حفره اي 7

  .ن را براي جان من بي جهت كَنده بودندپنهان كردند كه آ
 . هالكت ناگهاني بدو برسد و دامي كه پنهان كرد خودش را بگيرد و در آن به هالكتد گرفتار گردد8
  . و اما جان من در خداوند وجد خواهد كرد و در نجات او شادي خواهد نمود9
 !سكين را از شخصِ قوي تر از او  مي رهاند و مسكين و فقير را از تاراج كنندة وياي خداوند كيست كه مانند تو كه م:  همة استخوانهايم مي گويند10
  .چيزهايي را كه نمي دانستم از من مي پرسند.  شاهدان كينه ورز برخاسته اند11
  .جان مرا بي كس گردانيده اند.  به عوض نيكويي بدي به من مي كنند12
  .مي پوشيدم؛ جان خود را به روزه مي رنجانيدم و دعايم به سينه ام برمي گشت و اما من چون ايشان بيمار مي بودند، پالس 13
  .چون كسي كه براي مادرش ماتم گيرد، از حزن خم مي شدم.  مثل آنكه او دوست و برادرم مي بود، سرگردان مي رفتم14
  .ناخته بودم مرا دريدند و ساكت نشدندآن فرومايگان بر من جمع شدند، و كساني كه نش.  ولي چون افتادم شادي كنان جمع شدند15
 .  مثل فاجراني كه براي نان مسخرگي مي كنند، دندانهاي خود را بر من مي افشردند16

  . اي خداوند تا به كي نظر خواهي كرد؟ جانم را از خرابيهاي ايشان برهان و يگانة مرا از شيربچگان17
  .ميان قوم عظيم تسبيح خواهم خواندترا در .  و تو را در جماعت بزرگ حمد خواهم گفت18
  . تا آناني كه بي سبب دشمن منند، بر من فخر نكنند، و آناني كه بر من بي سبب بغض مي نمايند، چشمك نزنند19
  . زيرا براي سالمتي سخن نمي گويند و بر آناني كه در زمين آرامند، سخنان حيله آميز را تفكر مي كنند20
 .ز كرده، مي گويند هه هه چشم ما را ديده است و دهان خود را بر من با21
  . اي خداوند از من دور مباش.  اي خداوند تو آن را ديده اي، پس سكوت مفرما22
  .  خويشتند را برانگيز و براي داد من بيدار، اي خداي من و خداوند من، براي دعوي من23
  .شادي نمايند اي يهوه خدايم مرا موافق عدل خود داد بده، مبادا بر من 24
  ! تا در دل خود نگويند اينك مراد ما؛ تا نگويند او را بلعيديم25
  .  و آناني كه در بديِ من شادند، با خجل و شرمنده شوند؛ و آناني كه بر من تكبر مي كنند، به خجلت و رسوايي ملبس شوند26
  .د بزرگ است كه به سالمتيِ بندة خود رغبت دارد آناني كه خواهان حق منند ترنّم و شادي نمايند و دائماً گويند خداون27
 . و زبانم عدالت تو را بيان خواهد كرد و تسبيح تو را تماميِ روز28
  

36 

  . معصيت شرير در اندرون دل من مي گويد كه ترس خدا در مد نظر او نيست1
  . زيرا خويشتن را در نظر خود تملق مي گويد تا گناهانش ظاهر نشود و مكروه نگردد2
  .از دانشمندي و نيكوكاري دست برداشته است.  سخنان زبانش شرارت و حيله است3
 . خود را به راه ناپسند قائم كرده، از بدي نفرت ندارد.  شرارت را بر بستر خود تفكر مي كند4

  . اي خداوند رحمت تو در آسمانها است و امانت تو تا افالك5
  . اي خداوند انسان و بهايم را نجات دهي. لجة عظيم عدالت تو مثل كوههاي خداست و احكام تو 6
  . بني آدم زير ساية بالهاي تو پناه مي برند.  اي خدا رحمت تو چه ارجمند است7
  .از نهر خوشيهاي خود ايشان را مي نوشاني.  از چربي خانة تو شاداب مي شوند8
  . زيرا كه نزد تو چشمة حيات است و در نور تو نور را خواهيم ديد9
  . رحمت خود را براي عارفان خود مستدام فرما و عدالت خود را براي راست دالن10
  . پاي تكبر بر من نيايد و دست شريران مرا گريزان نسازد11
 .ايشان را انداخته شده اند و نمي توانند برخاست.  در آنجا بدكرداران افتاده اند12
  

37 

  .     ه انگيزان حسد مبر به سبب شريران خويشتن را مشوش مساز و بر فقت1
 . زيرا كه مثل علف به زودي بريده مي شوند و مثل علف سبز پژمرده خواهند شد2
  . در زمين ساكن باش و از امانت پرورده شو.  بر خداوند توكّل نما و نيكويي بكن3
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  .  و در خداوند تمتع ببر، پس مسألت دل تو را به تو خواهد داد4
  بسپار و بر وي توكّل كن كه آن را انجام خواهد داد، طريق خود را به خداوند 5
  .  و عدالت تو را مثل نور بيرون خواهد آورد و انصاف تو را مانند ظُهر6
  . نزد خداوند ساكت شو و منتظر او باش و از شخص فرخنده طريق و مرد حيله گر خود را مشوش مساز7
  .از كه البته باعث گناه خواهد شدخود را مشوش مس.  از غضب بركنار شو و خشم را ترك كن8
 .و اما منتظران خداوند وارث زمين خداوند بود.  زيرا كه شريران منقطع خواهند شد9
  .در مكانش تأمل خواهي كرد و نخواهد بود.  هان بعد از اندك شرير نخواهد بود10
 .يد و اما حليمان وارث زمين خواهند شد و از فراوانيِ سالمتي متلذذ خواهند گرد11
  . شرير بر مرد عادل شورا مي كند و دندانهاي خود را بر او مي افشرد12
  . خداوند بر او خواهد خنديد، زيرا مي بيند كه او روز مي آيد13
  . شريران شمشير برهنه كرده و كمان را كشيده اند تا مسكين و فقير را بيندازند و راست روان را مقتول سازند14
 . د ايشان فرو خواهد رفت و كمانهاي ايشان شكسته خواهد شد شمشير ايشان به دل خو15

  .از اندوخته هاي شريران كثير.  نعمت اندك يك مرد صالح بهتر است16
  .و اما صالحان را خداوند را تأييد مي كند.  زيرا كه بازوهاي شريران، شكسته خواهد شد17
  .د بود تا ابداآلباد خداوند روزهاي كامالن را مي داند و ميراث ايشان خواه18
  . در زمان بال خجل نخواهد شد، و در ايام قحط سير خواهند بود19
  .بلي مثل دخان فاني خواهند گرديد.  زيرا شريران هالك مي شوند و دشمنان خداوند مثل خرمي مرتعها فاني خواهند شد20
  . شرير قرض مي گيرد و وفا نمي كند و اما صالح رحيم و بخشنده است21
 .و اما آناني كه ملعون وي اند، منقطع خواهند شد.  زيرا آناني كه از وي بركت يابند وارث زمين گردند22
  . خداوند قدمهاي انسان را مستحكم مي سازد، و در طريق سرور مي دارد23
  .  اگرچه بيفتد افكنده نخواهد شد زيرا خداوند دستش را مي گيرد24
  .  مرد صالح را هرگز متروك نديده ام و نه نسلش را كه گداي نان بشوند من جوان بودم و اآلن پير هستم و25
 . و ذريت او مبارك خواهند بود.  تمامي روز رئوف است و قرض دهنده26

  .پس ساكن خواهي بود تا ابداآلباد.  از بدي بركنار شو و نيكويي بكن27
و اما نسل شرير منقطع خواهد  . ايشان محفوظ خواهند بود تا ابداآلباد. واهد فرمود زيرا خداوند انصاف را دوست مي دارد و مقدسان خود را ترك نخ28
 .شد

  .  صالحان وارث زمين خواهند بود و در آن تا به ابد سكونت خواهند نمود29
  .  دهان صالح حكمت را بيان مي كند و زبان او انصاف را ذكر مي نمايد30
  . نخواهد لغزيدپس قدمهايش.  شريعت خداي وي در دل اوست31
  . شرير براي صالح كمين مي كند و قصد قتل وي را دارد32
 . خداوند او را در دستش ترك نخواهد كرد و چون به داوري آيد بر وي فتوا نخواهد داد33
  .ديدچون شريران منقطع شوند آن را خواهي .  منتظر خداوند باش و طريق او را نگاه دار تا تورا به وراثت زمين برافرازد34
  . شرير را ديدم كه ظلم پيشه بود و مثل درخت بومي سبز خود را به هر سو مي كشيد35
  . اما گذشت و اينك نيست گرديد و او را جستجو كردم و يافت نشد36
  . مرد كامل را مالحظه كن و مرد راست را ببين زيرا كه عاقبت آن مرد سالمتي است37
  رديد و عاقبت شريران منقطع خواهد شد اما خطاكاران جميعاً هالك خواهند گ38
  . خداوند است و در وقت تنگي او قلعة ايشان خواهد بود  و نجات صالحان از39
 .ايشان را از شريران خالص كرده، خواهد رهانيد زيرا بر او توكل دارند.  و خداوند ايشان را اعانت كرده، نجات خواهد داد40
  

38 

  . خ منما و در خشم خويش تأديبم مفرما اي خداوند مرا در غضب خود توبي1
  .  زيراكه تيرهاي تو در من فرورفته و دست تو بر من فرود آمده است2
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  .  در جسم من به سبب غضب تو صحتي نيست و در استخوانهايم به سبب خطاي خودم سالمتي ني3
  . مثل باران گران را از طاقتم سنگين تر شده.  زيرا گناهانم از سرم گذشته است4
  .  جراهات من متعفّن و مقروح شده است، به سبب حماقت من5
  .تمامي روز ماتم كنان تردد مي كنم.  به خود مي پيچم و بي نهايت منحني شده ام6
  . زيرا كمر من از سوزش پر شده است و در جسد من صحتي نيست7
 . من بي حس و بي نهايت كوفته شده ام و از فغان دل خود نعره مي زنم8
  .خداوند تماميِ آرزوي من در مد نظر تو است و ناله هاي من از تو مخفي نمي باشد اي 9
  . دل من مي طپد و قوتم از من رفته است و نور چشمانم نيز با من نيست10
  . دوستان و رفيقانم از بالي من بركنار مي ايستند و خويشان من دور ايستاده اند11
 .ترند و بدانديشانم سخنان فتنه انگيز مي گويند و تمام روز حيله تفكر مي كنند آناني كه قصد جانم دارند دام مي گش12
  . و اما من مثل كر نمي شنوم؛ و مانند گُنگم كه دهان خود را باز نكند13
  . و مثل كسي گرديده ام كه نمي شنود و كسي كه در زبانش حجتي نباشد14
  . تو اي يهوه خدايم جواب خواهي داد.  مي كشم زيرا كه خداوند زيرا كه اي خداوند انتظار تو را15
 .  چونكه گفته ام مبادا بر شادي نمايند و چون پايهايم بلغزد بر من تكبر كنند16

  .  زيراكه براي افتادن نصب شده ام و درد من هميشه پيش روي من است17
  .  زيرا گناه خود را اخبار مي نمايم و از خطاياي خود غمگين هستم18
  شمنانم زنده و زورآورند و آناني كه بي سبب بر من بغض مي نمايند بسيارند،  اما د19
 . بر من عداوت مي ورزند زيرا نيكويي را پيروي مي كنم.  و آناني كه به عوض نيكي به من بدي مي رسانند20

  اي خداي من از من دور مباش،.  اي خداوند مرا ترك منما21
 . خداوندي كه نجات من هستي و براي اعانت من تعجيل فرما، اي22

 
39 

  .دهان خود را به لجام نگاه خواهم داشت، مادامي كه شرير پيش من است.  گفتم راههاي خود را حفظ خواهم كرد تا به زبانم خطا نورزم1
  . من گنگ بودم و خاموش و از نيكويي نيز سكوت كردم و درد من به حركت آمد2
  .پس به زبان خود سخن گفتم. مي كردم آتش افروخته گرديدچون تفكر .  دلم در اندرونم گرم شد3
  . اي خداوند اجل مرا بر من معلوم ساز و مقدار ايامم را كه چيست تا بفهمم چه قدر فاني هستم4
  .يقيناً هر آدمي محض بطالت قرار داده شد، ساله.  اينك روزهايم را مثل يك وجب ساخته اي و زندگاني ام در نظر تو هيچ است5
 .ذخيره مي كند و نمي داند كيست كه از آن تمتع خواهد برد.  اينك انسان در خيال رفتار مي كند و محض بطالت مضطرب مي گردد6
  . و اآلن اي خداوند براي چه منتظر باشم؟ اميد من بر تو مي باشد7
  .  مرا از همة گناهانم برهان و مرا نزد جاهالن عار مگردان8
  . ود را باز نكردم زيرا كه تو اين را كرده اي من گنگ بودم و زبان خ9
  . بالي خود را از من بردار زيرا كه از ضرب دست تو من تلف مي شوم10
  .يقيناً هر انسان محض بطالت است، ساله.  چون انسان را به سبب گناهانش به عتابها تأديب مي كني، نفايس او را مثل بيد مي گذاري11
  .و و به فريادم گوش بده و از اشكهايم ساكت مباش، زيرا كه  من غريب هستم در نزد تو و نزيل هستم مثل جميع پدران خود اي خداوند دعاي مرا بشن12
 . روي خشم خود را از من بگردان تا فرحناك شوم قبل از آنكه رحلت كنم و ناياب گردم13
  

40 

  .را شنيد انتظار بسيار براي خداوند كشيده ام، و به من مايل شده، فرياد م1
  .  و مرا از چاه هالكت برآورد و از گلِ لجن و پايهايم را بر صخره گذاشته، قدمهايم را مستحكم گردانيد2
  .بسياري چون اين را بينند ترسان شده، بر خداوند توكّل خواهند كرد.  و سرودي تازه در دهانم گذارد يعني حمد خداي ما را3
 .دارد و به متكبران ظالم و مرتدان دروغ مايل نشود خوشابحال كسي كه بر خداوند توكّل 4
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در نزد تو آنها را تقديم نتوان كرد، اگر آنها را تقرير و .  اي يهوه خداي ما چه بسيار است كارهاي عجيب كه تو كرده اي و تدبيرهاي كه براي ما نموده اي5
  .بيان كنم، از حد شمار زياده است

  .قربانيِ سوختني و قرباني گناه را نخواستي. اما گوشهاي مرا باز كردي.  در قرباني و هديه رغبت نداشتي6
  .در طومار كتاب درباره من نوشته شده است! اينك مي آيم:  آنگاه گفتم7
 . در  بجا آوردن ارادة تو اي خداي من رغبت مي دارم و شريعت تو در اندرون دل من است8
  .بهاي خود را باز نخواهم داشت و تو اي خداوند مي دانياينك ل.  در جماعت بزرگ به عدالت بشارت دادم9
  .رحمت و راستيِ تو را از جماعت   بزرگ پنهان نكرده ام. امانت و نجات تو را بيان     كرده ام.  عدالت تو را در دل خود مخفي نداشته ام10
  . را محافظت مي كندرحمت و راستي ِ  تو دائماً م.  پس تو اي خداوند  لطف خود را از من باز مدار11
از مويهاي سر من زياده است و دل من مرا ترك كرده . گناهانم مرا دور گرفته است به حدي كه نمي توانم ديد.  زيرا كه بالياي بيشمار مرا احاطه مي كند12

 .است
  . اي خداوند به اعانت من تعجيل فرما.  اي خداوند مرحمت فرموده، مرا نجات بده13
  .        هالكت جان من دارند، جميعاَ خجل و شرمنده شوند، و آناني كه در بديِ من رغبت دارند، به عقب برگردانيده و رسوا گردند آناني كه قصد14
  .خجالت خويش حيران شوند: آناني كه بر من هه هه مي گويند، به سبب 15
  . دوست مي دارند، دائماَ گويند كه خداوند بزرگ است و اما جميع طالبان تو در تو وجد و شادي نمايند و آناني كه نجات تو را16
 .اي خداي من، تأخير مفرما. تو معاون و نجات دهندة من هستي.  و اما من مسكين و فقير هستم و خداوند دربارة من تفكر مي كند17
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  .خداوند او را در روز بال خالصي خواهد داد.  خوشابحال كسي كه براي فقير تفكر مي كند1
  .او در زمين مبارك خواهد بود و او را به آرزوي دشمنانش تسليم نخواهي كرد. داوند او را محافظت خواهد كرد و زنده خواهد داشت خ2
 .تماميِ خوابگاه او را در بيماري اش خواهي گسترانيد.  خداوند او را بر بستر بيماري تأييد خواهد نمود3
  .مرا شفا بده زيرا به تو گناه ورزيده امجام . اي خداوند بر من رحم نما:  من گفتم4
  . دشمنانم دربارة من بدي سخن مي گويند كه كي بميرد و نام او گُم شود5
  .  چون بيرون رود آن را شايع مي كند.  و اگر براي ديدن من بيايد، سخن باطل مي گويد و دلش در خود شرارت را جمع مي كند6
  مي مي كنند و دربارة من بدي مي انديشند، و جميع خصمانم با يكديگر بر من نما7
  .و حال او كه خوابيده است و ديگر نخواهد برخاست.  كه حادثه اي مهلك بر او ريخته شده است8
 . و آن دوست خالص من كه بر او اعتماد مي داشتم كه نان مرا نيز مي خورد، پاشنة خود را بر من بلند كرد9
  .رموده، مرا برپا بدار تا مجازات بديشان مي رسانم و اما تو اي خداوند بر من رحم ف10
  . از اين مي دانم كه در من رغبت داري زيرا دشمنم بر من فخر نمي نمايد11
  . و مرا به سبب كمالم مستحكم نموده اي و مرا به حضور خويش دائماً قائم خواهي نمود12
 .از ازل تا به ابد.  يهود خداي اسرائيل متبارك باد13

 .و آمين آمين 
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 . چنانكه آهو براي نهرهاي آب شدت اشتياق دارد، همچنان اي خدا جان من اشتياق شديد براي تو دارد1
  . جان من تشنة خداست تشنة خداي حي، كه كي بيايم و به حضور خدا حاضر شوم2
  خداي تو كجاست؟: تمامي روز مرا مي گفتند.  اشكهايم روز و شب نان من مي بود3
چگونه با جماعت مي رفتم و ايشان را به خانة خدا پيشروي مي كردم، به آواز ترنم و تسبيح . ن را بياد مي آورم، جان خود را بر خود مي ريزم چون اي4

 .در گروه عيد كنندگان
 .حمد خواهم گفت اي جانم چرا منحني شده اي و چرا در من پريشان گشته اي؟ بر خدا اميد دار زيرا كه او را براي نجات روي او باز 5
  .بنابراين تو را از زمين اردن ياد خواهم كرد، از كوههاي حرمون و از جبل مصْغَر.  اي خداي من، جانم در من منحني شد6
  . لجه به لجه ندا مي دهد از آواز آبشارهاي تو؛ جميع خيزابها و موجهاي تو بر گذشته است7
  .در شب سرود او با من خواهد بود و دعا نزد خداي حيات من در روز خداوند رحمت خود را خواهد فرمود، و 8
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  اي صخرة من چرا مرا فراموش كرده اي؟ چرا به سبب ظلم دشمن ماتم كنان تردد بكنم؟:  به خدا گفته ام9
 خداي تو كجاست؟:  دشمنانم به كوبيدگي در استخوانهايم مرا مالمت مي كنند، چونكه همه روزه مرا مي گويند10

 .ن من چرا منحني شده و چرا در من پريشان گشته اي؟ بر خدا اميد دار زيرا كه او را باز حمد خواهم گفت، كه نجات روي من و خداي من است اي جا11
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  .  اي خدا مرا داوري كن و دعواي مرا با قوم بي رحم فيصل فرما و از مرد حيله گر و ظالم مرا خالصي ده1
 چرا مرا دور انداختي؟ چرا به سبب ستم دشمن ماتم كنان تردد بكنم؟.  زيرا تو خداي قوت من هستي2

  . نور و راستيِ خود را بفرست تا مرا هدايت نمايند و مرا به كوه مقدس تو و مسكن هاي تو رسانند3
  . خواهم خواندو تو را اي خدا، خداي من با بربط تسبيح.  آنگاه به مذبح خدا خواهم رفت، بسوي خدايي كه سرور و خرمي من است4
 اي جان من چرا منحني شده اي؟ و چرا در من پريشان گشته اي؟ اميد بر خدا دار زيرا كه او را باز حمد خواهم گفت، كه نجات روي من و خداي من 5

 .است
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  .ف كرده اي اي خدا به گوشهاي خود شنيده ايم و پدران ما، ما را خبر داده اند، كاري كه در روزهاي ايشان و در ايام سل1
  .قومها را تباه كردي، اما ايشان را منتشر ساختي.  تو به دست خود امت ها را بيرون كردي، اما ايشان را غرس نمودي2
زيرا از ايشان خرسند .  زيرا كه به شمشير خود زمين را تسخير نكردند و بازوي ايشان ايشان را نجات نداد بلكه دست راست تو و بازو و نورِ روي تو3

 .بودي
  . اي خدا تو پادشاه من هستي، پس بر نجات يعقوب امر فرما4
  . به مدد تو دشمنان خود را خواهيم افكند و به نام تو مخالفان خويش را پايمال خواهيم ساخت5
  . زيرا بر كمان خود توكّل نخواهم داشت و شمشيرم مرا خالصي دادي و مبغضان ما را خجل ساختي6
  . ا فخر خواهيم كرد و نام تو را تا به ابد تسبيح خواهيم خواند، ساله تماميِ روز بر خد8
  . ليكن اآلن تو ما را دور انداخته و رسوا ساخته اي و با لشكرهاي ما بيرون نمي ايي9
  .  و ما را از پيش دشمن روگردان ساخته اي و خصمان ما براي خويشتن تاراج مي كنند10
  .ك تسليم كرده اي و ما را در ميان امت ها پراكنده ساخته اي ما را مثل گوسفندان براي خورا11
  . قوم خود را بي بها فروختي و از قيمت ايشان نفع نبردي12
  .اهانت و سخريه نزد آناني كه گرداگرد مايند.  ما را نزد همسايگان ما عار گردانيدي13
  يان قوم ها؛   ما را در ميان امت ها ضرب المثل ساخته اي، جنبانيدن سر در م14
   و رسوايي من همه روزه در نظر من است و خجالت رويم مرا پوشانيده است،15
 . از آوا مالمت گو و فحاش، از روي دشمن و انتقام گيرند16
  . اما تو را فراموش نكرديم و در عهد تو خيانت نورزيديم.  اين همه بر ما واقع شد17
  . ز طريق تو انحراف نورزيد دل ما به عقب برنگرديد و پايهاي ما ا18
  .  هر چند ما را در مكان اژدرها كوبيدي و ما را ساية موت پوشانيدي19
  .  نام خداي خود را هرگز فراموش نكرديم و دست خود را به خداي غير برنيفراشتيم20
  .  آيا خدا اين را غوررسي نخواهد كرد؟ زيرا او خفاياي قلب را مي داند21
  . تو تمامي روز كشته مي شويم و مثل گوسفندان ذبح شمرده مي شويم هر آينه به خاطر22
  .چرا خوابيده اي؟ برخيز و ما را تا به ابد دور مينداز!  اي خداوند بيدار شو23
   چرا روي خود را پوشانيدي و ذلّت و تنگي ما را فراموش كردي؟24
  . زيرا كه جان ما به خاك خم شده است و شكم ما به زمين چسبيده25
 . به جهت اعانت ما برخيز و بخاطر رحمانيت خود ما را فديه ده26
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 .زبان من قلم كاتب ماهر است. انشاء خود را دربارة پادشاه مي گويم.  دل من به كالم نيكو مي جوشد1
  .ت تا ابداآلبادبنابراين، خدا تو را مبارك ساخته اس.  تو جميل تر هستي از بني آدم و نعمت بر لبهاي تو ريخته شده است2
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  . اي جبار شمشير خود را بر ران خود ببند، يعني جالل و كبريايي خويش را3
  .  و به كبريايي خود سوار شده، غالب شو و به جهت و حلم و عدالت؛ و دست راستت چيزهاي ترسناك  را به تو خواهد آموخت4
5 ت ها زير تو مي افتند و به دل دشمنانپادشاه فرو مي رود به تيرهاي تيزِ تو ام. 
  . اي خدا، تخت تو تا ابداآلباد است؛ عصاي راستي عصاي سلطنت تو است6
  .  عدالت را دوست و شرارت را دشمن داشتي، بنابراين، خدا، خداي تو تو را به روغن شادماني بيشتر از رفقايت مسح كرده است7
  .به تارها تو را خوش ساختند همه رختهاي تو مر و عود و سيلخه است، از قصرهاي عاج كه 8
  .ملكه به دست راستت در طالي اوفير ايستاده است.  دختران پادشاهان از زنان نجيب تو هستند9
   اي دختر بشنو و ببين و گوش خود را فرادار، و قوم خود و خانة پدرت را فراموش كن،10
  .   عبادت نما تا پادشاه مشتاق جمال تو بشود، زيرا او خداوند تو است پس او را11
 . و دختر صور با ارمغاني، و دولتمندان قوم رضامنديِ تو را خواهند طلبيد12
  . دختر پادشاه تماماً در اندرون مجيد است و رختهاي او با طال مرصَّع است13
   .باكره هاي همراهان او در عقب وي نزد تو آورده خواهند شد.  به لباس طرازدار نزد پادشاه حاضر مي شود14
  . به شادماني و خوشي آورده مي شوند و به قصر پادشاه داخل خواهند شد15
  . به عوض پدرانت پسرانت خواهند بود و ايشان را بر تماميِ جهان سروران خواهي ساخت16
 .پس قوم ها تو را حمد خواهند گفت تا ابداآلباد.  نام تو را در همة دهرها ذكر خواهم كرد17
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1 ت ماست، و مددكاري كه در تنگيها فوراً يافت مي شودخدا ملجا و قو .  
  . پس نخواهيم ترسيد، اگر چه جهان مبدل گردد و كوهها قعر دريا به لرزش آيد2
 . اگر چه آبهايش آشوب كنند و به جوش ايند و كوهها از سركشيِ آن متزلزل گردند، ساله3
  . مسكن قدوس حضرت اعلي را نهري است كه شعبه هايش شهر خدا را فرحناك مي سازد و 4
  .خدا او را اعانت خواهد كرد در طلوع صبح.  خدا در وسط اوست پس جنبش نخواهد خورد5
  .پس جهان گداخته گرديد. او آواز خود را داد.  امت ها نعره زدند و مملكتها متحرك گرديدند6
 . يهوه صبايوت با ماست، و خداي يعقوب قلعة بلند ما، ساله7
  .ارهاي خداوند را نظاره كنيد، كه چه خرابيها در جهان پيدا نمود بياييد ك8
 . او جنگها را تا اقصاي جهان تسكين مي دهد؛ كمان را مي شكند و نيزه را قطع مي كند و ارابه ها را به آتش مي سوزاند9
  . شد بازايستيد و بدانيد كه من خدا هستيم؛ در ميان امت ها، متعال و در جهان، متعال خواهم10
 . يهوه صبايوت با ماست و خداي يعقوب قلعة بلند ما، ساله11
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  .      آواز شادي بانگ برآوريد نزد خدا به.  اي جميع امت ها دستك زنيد1
  . زيرا خداوند متعال و مهيب است و بر تماميِ جهان خداي بزرگ2
  .  ايهاي ما قوم ها را در زير ما مغلوب خواهد ساخت و طايفه ها را در زير پ3
 . ميراث ما را براي ما خواهد برگزيد يعني جاللت يعقوب را كه دوست مي دارد، ساله4
  . خدا به آواز بلند صعود نموده است؛ خداوند به آواز كرنا5
  .تسبيح بخوانيد، پادشاه ما را تسبيح بخوانيد.  تسبيح بخوانيد، خدا را تسبيح بخوانيد6
  . به خردمندي تسبيح بخوانيد. ان است زيرا خدا پادشاه تماميِ جه7
  .خدا بر تخت قدس خود نشسته است.  خدا بر امت ها سلطنت مي كند8
 . او بسيار متعال مي باشد.  سروران قوم ها با قوم خداي ابراهيم جمع شده اند زيرا كه سپرهاي جهان ار آن خداست9
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  .و در كوه مقدس خويش خداوند بزرگ است و بي نهايت مجيد، در شهر خداي ما 1
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  . جميل در بلندي اش و شادي تمامي جهان است كوه صيهون، در جوانب شمال، قرية پادشاه عظيم2
  .  خدا در قصرهاي آن به ملجاي بلند معروف است3
  .  زيرا اينك پادشاهان جمع شدند، و با هم درگذشتند4
  .كردندو در حيرت افتاده، فرار .  ايشان چون ديدند متعجب گرديدند5
  .  لرزه بر ايشان در آنجا مستولي گرديد و درد شديد مثل زني كه مي زايد6
  .  تو كشتيهاي ترشيش را به باد مشرقي شكستي7
  . چنانكه شنيده بوديم، همچنان ديده ايم، در شهر يهوه صبايوت، در شهر خداي ما؛ خدا آن را تا ابداآلباد مستحكم خواهد ساخت، ساله8
 .حمت تو تفكر كرده ايم، در اندرون هيكل تو اي خدا در ر9
  .        دست راست تو از عدالت پر است.  اي خدا چنانكه تسبيح تو نيز تا اقتضاي زمين10
  . كوه صيهون شادي مي كند و دختران يهودا به وجد مي آيند، به سبب داوريهاي تو11
  .را بشماريد صيهون را طواف كنيد و گرداگرد او بخراميد و برجهاي وي 12
  .  دل خود را به حصارهايش بنهيد و در قصرهايش تأمل كنيد تا طبقة آينده را اطالع دهيد13
 . زيرا اين خدا، خداي ماست تا ابداآلباد و ما را تا به موت هدايت خواهد  نمود14
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  !اي جميع سكَنة ربع مسكون اين را گوش گيريد!  اي تمامي قوم ها اين را بشنويد1
  !اي دولتمندان و فقيران جميعاً! ي عوام و خواص ا2
  . زبانم به حكمت سخن مي راند و تفكر دل من فطانت است3
 . معماي خويش را بر بط مي گشايم.  گوش خود را به مثَلي فر مي گيرم4

   چرا در روزهاي بال ترسان باشم، چون گناه پاشنه هايم مرا احاطه مي كند؛ 5
  .د اعتماد دارند و بر كثرت توانگري خويش فخر مي نمايند آناني كه بر دولت خو6
  . هيچ كس هرگز برادر خود فديه نخواهد داد و كفّارة او را به خدا نخواهد بخشيد7
   زيرا فدية جان ايشان گران بهاست و ابداً بدان نمي توان رسيد8
  . تا زنده بماند تا ابداآلباد و فساد را نبيند9
  .كيمان مي ميرند و جاهالن و ابلهان با هم هالك مي گردند و دولت خود را براي ديگران ترك مي كنند زيرا مي بينيد كه ح10
  . فكر دل ايشان اين است كه خانه هاي ايشان دائمي باشد و مسكنهاي ايشان دور به دور؛ و نامهاي خود را بر زمينهاي خود مي نهند11
  .ه مثل بهايم است كه هالك مي شود ليكن انسان در حرمت باقي نمي ماند، بلك12
  .  اين طريقة ايشان، جهالت ايشان است و اعقاب ايشان سخن ايشان را مي پسندند، ساله13
 مثل گوسفندان در هاويه رانده مي شوند و موت ايشان را شباني مي كند و صبحگاهان راستان بر ايشان حكومت خواهند كرد و جمال ايشان در هاويه 14

  .هد شد تا مسكني براي آن نباشدپوسيده خوا
 . ليكن خدا جان مرا از دست هاويه نجات خواهد داد زيرا كه مرا خواهد گرفت، ساله15
  ! پس ترسان مباش، چون كسي دولتمند گردد و جالل خانة او افزوده شود16
  .  زيرا چون بميرد، چيزي از آن نخواهد برد و جاللش در عقب او فرو نخواهد رفت17
  . ا در حيات خود، خويشتن را مبارك مي خوانْد؛ و چون بر خود احسان مي كني، مردم ترا مي ستايند زير18
  . ليكن به طبقة پدران خود خواهد پيوست كه نور تا به ابد نخواهند ديد19
 . انساني كه در حرمت است و فهم ندارد، مثل بهايم است كه هالك مي شود20
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  .ند و زمين را از مطْلَع آفتاب تا به مغربش مي خواند خدا، خدا يهوه تكلّم مي ك1
  .  از صيهون كه كمال زيبايي است، خدا تجلّي نموده است2
  . آتش پيش روي او مي بلعد و طوفان شديد گرداگرد وي خواهد بود.  خداي ما مي آيد و سكوت نخواهد نمود3
  :وري كند آسمان را از باال مي خواند و زمين را، تا قوم خود را دا4
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  .كه عهد را با من به قرباني بسته اند.  مقدسان مرا نزد من جمع كنيد5
 . و آسمانها از انصاف او خبر خواهند داد،؟ زيرا خدا خود داور است، ساله6
  .  اي قوم من بشنو تا سخن گويم، و اي اسرائيل تا برايت شهادت دهم كه خدا، خداي تو من هستم7
  و را توبيخ نمي كنم و قرباني هاي سوختنيِ تو دائماً در نظر من است دربارة قرباني هايت ت8
  . گوساله اي از خانة تو نمي گيرم و نه بزي از آغل تو9
  .      زيرا كه جميع حيوانات جنگل از آن منند و بهايمي كه بر هزاران كوه مي باشند10
  . همه پرندگان كوهها را مي شناسم و وحوش صحرا نزد من حاضرند11
  . اگر گرسنه مي بودم تو را خبر نمي دادم، زيرا ربع مسكون و پري آن از آن من است12
   آيا گوشت گاوان را بخورم و خون بزها را بنوشم؟13
  .  براي خدا قرباني تشكر را بگذران، و نذرهاي خويش را به حضرت اعلي وفا نما14
 . تمجيد بنمايي پس در روز تنگي مرا بخوان تا تو را خالصي دهم و مرا15
  ترا چه كار است كه فرايض مرا بيان مي كني و عهد مرا به زبان خود بياوري؟:  و اما به شرير خدا مي گويد16
  . چونكه تو از تأديب نفرت داشته اي و كالم مرا پشت سر خود انداخته اي17
  .  چون دزد را ديدي او را پسند كردي و نصيب تو با زناكاران است18
  .     ود را به شرارت گشوده اي و زبانت حيله را اختراع مي كند دهان خ19
  . نشسته اي تا به ضد برادر خود سخن راني و دربارة پسر مادر خويش غيبت كني20
  .اهم نهادو اين را پيش نظر تو به ترتيب خو. ليكن تو را توبيخ خواهم كرد. پس گمان بردي كه من مثل تو هستم.  اين را كردي و من سكوت نمودم21
  .مبادا شما را بدرم و رهاننده اي نباشد!  اي فراموش كنندگان خدا، در اين تفكر كنيد22
 . هركه قرباني تشكر را گذراند مرا تمجيد مي كند، و آنكه طريق خود را راست سازد، نجات خدا را به وي نشان خواهم داد23
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  . كثرت رأفت خويش گناهانم را محو ساز اي خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما؛ به حسب 1
  .     مرا از عصيانم به كلي شست و شو ده و از گناهم مرا طاهر كن2
  . زيرا كه من به معصيت خود اعتراف مي كنم و گناهانم هميشه در نظر من است3
4صّدزكّي شوي به تو و به تو تنها گناه ورزيده، و در نظر تو اين بدي را كرده ام، تا در كالم خود مق گردي و در داوري خويش م. 
  . اينك در معصيت سرشته شدم و مادرم در گناه من آبستن گرديد5
  .پس حكمت را در باطم من به من بياموز.  اينك به راستيِ در قلب راغب هستي6
  .مرا شست و شو كن تا از برف سفيد گردم.  مرا با زوفا پاك كن تا طاهر شوم7
  . من بشنوان تا استخوانهايي كه كوبيده اي به وجد آيد شادي و خرمي را به 8
  . روي خود را از گناهانم بپوشان و همه خطاياي مرا محو كن9
 .   اي خدا دل  طاهر در من بيافرين و روح مستقيم در ابطنم   تازه بساز10

  .  مرا از حضور خود مينداز، و روح قدوس خود را از من مگير11
  .به من باز ده و به روح آزاد مرا تأييد فرما شاديِ نجات خود را 12
  . آنگاه طريق تو را به خطاكاران تعليم خواهم داد، و گناهكاران بسوي تو بازگشت خواهند نمود13
  .    تا زبانم به عدالت تو ترنّم نمايد! اي خدايي كه خداي نجات من هستي!  مرا از خونها نجات ده14
  .انم تسبيح تو را اخبار نمايد خداوند لبهايم را بگشا تا زب15
  .       قربانيِ سوختني را پسند نكردي.  زيرا قرباني را دوست نداشتني واال مي دادم16
  . خدايا دل شكسته و كوبيده را خوار نخواهي شمرد.  قرباني هاي خدا روح شكسته است17
  .ا به رضامنديِ خود بر صيهون احسان فرما و حصارهاي اورشليم را بنا نم18
 . آنگاه از قرباني هاي عدالت و قرباني هاي سوختنيِ تمام راضي شد و گوساله ها بر مذبح تو خواهند گذرانيد19
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  .  اي جبار چرا از بدي فخر مي كني؟ رحمت خدا هميشه باقي است1
  !  زبان تو شرارت را اختراع مي كند، مثل اُستُرة تيز، اي حيله ساز2
  .ر دوست مي داري و دروغ را زيادتر از راست مي گويي، ساله بدي را از نيكويي بيشت3
 ! همة سخنان مهلك را دوست مي داري، اي زبان حيله باز4
  .  خدا نيز تو را تا به ابد هالك خواهد كرد و تو را ربوده، از مسكن تو خواهد كَند و ريشة تو را از زمين زندگان، ساله5
  : و بر او خواهند خنديد عادالن اين را ديده، خواهند ترسيد 6
 . هان اين كسي كه خدا را قلعة خويش ننمود بلكه به كثرت دولت خود توكّل كرد و از بديِ خويش خود را زورآور ساخت7
 .به رحمت خدا توكّل مي دارم تا ابداآلباد.  و اما من مثل زيتون سبز در خانة خدا هستم8
 .و انتظار نام تو را خواهم كشيد زيرا نزد مقدسان تو نيكوست.  كرده اي تو را هميشه حمد خواهم گفت، زيرا تو اين را9
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 .فاسد شده، شرارت مكروه كرده اند و نيكوكاري نيست.  احمق در دل خود مي گويد كه خدايي نيست1
  . خدا از آسمان بر بني آدم نظر انداخت تا ببيند كه فهيم و طالب خدايي هست2
  .خدايي نيكوكاري نيست يكي هم ني.  هم فاسد گرديده اند همه ايشان مرتد شده، با3
   ايا گناهكاران بي معرفت هستند كه قوم مرا مي خورند و خدا را نمي خوانند؟4
ن را آنها را خجل ساخته اي زيرا خدا ايشا. زيرا خدا استخوانهاي محاصره كنندة تو را از هم پاشيد.  آنگاه سخت ترسان شدند، جايي كه هيچ ترس نبود5

 .رد نموده است
 .وقتي كه خدا اسيريِ قوم خويش را برگردانَد، يعقوب وجد خواهد نمود و اسرائيل شادي خواهد كرد.  كاش كه نجات اسرائيل از صيهون ظاهر مي شد6
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  .     اي خدا به نام خود مرا نجات بده و به قوت خويش بر من داوري نما1
  .بانم را گوش بگير اي خدا دعاي مرا بشنو و سخنان ز2
  . زيرا بيگانگان به ضد من برخاسته اند و ظالمان قصد جان من دارند؛ و خدا را در مد نظر خود نگذاشته اند، ساله3
 .  خداوند از تأييدكنندگان جان من است.  اينك خدا مددكار من است4

  .كَنبه راستيِ خود ريشة ايشان را ب.  بدي را بر دشمنان من خواهد برگردانيد5
   قرباني هاي تَبرعي نزد تو خواهم گذرانيد و نام تو را اي خداوند حمد خواهم گفت زيرا نيكوست،      6
 . چونكه از جميع تنگيها مرا خالصي داده اي، و چشم من بر دشمنانم نگريسته است7
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  ! اي خدا به دعاي من گوش بگير و خود را از تضرع من پنهان مكند1
  زيرا كه در تفكر خود متحيرم و ناله مي كنم! فراگير و مرا مستجاب فرما به من گوش 2
  . از آواز دشمن و به سبب ظلم شرير، زيرا كه ظلم بر من مي اندازند و با خشم بر من جفا مي كنند3
  . دل من در اندرونم پيچ و تاب مي كند، و ترسهاي موت بر من افتاده است4
  .  و حشتي هولناك مرا در گرفته است. ترس و لرز به من در آمده است5
  .  و گفتم كاش كه مرا بالها مثل كبوتر مي بود تا پرواز كرده، استراحت مي يافتم6
  . هر آينه بجاي دور مي پريدم، و در صحرا مأوا مي گزيدم، ساله7
 . مي شتافتم بسوي پناهگاهي از باد تند و از طوفان شديد8
  .زيراكه در شهر ظلم و جنگ ديده ام. بانهايشان را تفريق نما اي خداوند آنها را هالك كن و ز9
  .  روز و شب بر حصارهايش گردش مي كنند و شرارت و مشقت در ميانش مي باشد10
  . فسادها در ميان وي است و جور و حيله از كوچه هايش دور نمي شود11
  من نبود كه بر من سربلندي مي نمود؛ والّا خود را از وي پنهان مي ساختم،  زيرا دشمن نبود كه مرا مالمت مي كرد والّا تحمل مي كردم؛ و خصم 12
  ! اي يار خالص و دوست صديق من!  بلكه تو بودي اي مرد نظير من13
  . كه با يكديگر مشورت شيرين مي كرديم و به خانه خدا در انبوه مي خراميديم14
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 .ا شرارت در مسكن هاي ايشان و درميان ايشان استزير.  موت بر ايشان ناگهان آيد و زنده بگور فرو روند15
  .  و اما من نزد خدا فرياد مي كنم و خداوند مرا نجات خواهد داد16
  . شامگاهان و صبح و ظهر ناله و شكايت و ناله مي كنم و او آواز مرا خواهد شنيد17
  . ي با من مقاومت كردندزيرا بسيار.  جانم را از جنگي كه بر من شده بود، بسالمتي فديه داده است18
  .زيرا كه در ايشان تبديلها نيست و از خدا نمي ترسند.  خدا خواهد شنيد و ايشان را جواب خواهد داد، او كه از ازل نشسته است، ساله19
 .  دست خود را بر صلح انديشان خويش دراز كرده، عهد خويش را شكسته است20

  .سخنانش پرب تر از روغن ليكن شمشيرهاي برهنه است.  است سخنان چربِ زبانش نرم، ليكن دلش جنگ21
  .او تا به ابد نخواهد گذاشت كه مرد عادل جنبش خورد.  نصيب خود را به خداوند بسپار و تو را رزق خواهد داد22
ليكن من بر تو توكّل خواهم . نخواهند كردمردمان خون ريز و حيله ساز، روزهاي خود را نيمه .  و تو اي خدا ايشان را به چاه هالكت فرو خواهي آورد23

 .داشت
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  .        تمامي روز جنگ كرده، مرا اذيت مي نمايد.  اي خدا بر من رحم فرما، زيرا كه انسان مرا به شدت تعاقب مي كند1
  .زيراكه بسياري با تكبر با من مي جنگند.  خصمانم تماميِ روز مرا به شدت تعاقب مي كنند2
 .ترسان شوم، من بر تو توكّل خواهم داشت هنگامي كه 3
  انسان به من چه مي تواند كرد؟. بر خدا توكّل كرده، نخواهم ترسيد.  در خدا كالم او را خواهم ستود4
  . همه فكرهاي ايشان دربارة من بر شرارت است.  هر روزه سخنان مرا منحرف مي سازند5
  .شم دارند زيرا قصد جان من دارندبر قدمهاي من چ.  ايشان جمع شده، كمين مي سازند6
  .  آيا ايشان به سبب شرارت خود نجات خواهند يافت؟ اي خدا امتّ ها را در غضب خويش بينداز7
  آيا اين در دفتر تو نيست؟    . اشكهايم را در مشك خود بگذار.  تو آوارگيهاي مرا تقرير كرده اي8
 .اين را مي دانم زيرا خدا با من است.  گردانيد آنگاه روزي كه تو را بخوانم دشمنانم رو خواهند9
  . در خداوند كالم او را خواهم ستود.  در خدا كالم او را خواهم ستود10
  آدميان به من چه مي توانند كرد؟.  بر خدا توكّل دارم پس نخواهم ترسيد11
  .     قرباني هاي حمد را نزد تو خواهم گذرانيد.  اي خدا نذرهاي تو بر من است12
 آيا پايهايم را نيز از لغزيدن نگاه نخواهي داشت تا در نور زندگان به حضور خدا سالك باشم؟.  زيراكه جانم را از موت رهانيده اي13
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  .زيرا جانم در تو پناه مي برد، و در ساية بالهاي تو پناه مي برم تا اين باليا بگذرد!  اي خدا بر من رحم فرما، بر من رحم فرما1
  .خداي تعالي آواز خواهم داد، نزد خدايي كه همه چيز را برايم تمام مي كند نزد 2
  .خدا رحمت و راستيِ خود را خواهد فرستاد. زيرا تعاقب كنندة سخن من مالمت مي كند، ساله.  از آسمان فرستاده، مرا خواهد رهانيد3
  .اني كه دندانهايشان نيزه ها و تيرهاست و زبان ايشان شمشير برنده استدر ميان آتش افروزان مي خوابم يعني آدمي.  جان من درميان شيران است4
  .     اي خدا بر آسمانها متعال شو و جالل تو بر تماميِ جهان5
 .چاهي پيش رويم كندند، و خود در ميانش افتادند، ساله.  دامي براي پايهايم مهيا ساختند و جانم خم گرديد6
  .سرود خواهم خواند و ترنم خواهم نمود. ن مستحكم است دل من مستحكم است؛ خدايا دل م7
  . صبحگاهان من بيدار خواهم شد! اي بربط و عود بيدار شو!  اي جال من بيدار شو8
 . تو را در ميان قوم ها تسبيح خواهم خواند.  اي خداوند تو را در ميان امت ها حمد خواهم گفت9

  . تيِ تو تا افالك زيرا رحمت تو تا آسمانها عظيم است و راس10
 . خدايا بر آسمانها متعال شو، و جالل تو بر تماميِ جهان11
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   آيا في الحقيقت به عدالتي كه گنگ است سخن مي گوييد؟ و اي بني آدم، آيا به راستي داوري مي نماييد؟ 1
  . مي كنيد بلكه در دل خود شرارتها به عمل مي آوريد و ظلم دستهاي خود را در زمين از ميزان در 2
  . شريران رحم منحرف هستند، از شكم مادر دروغ گفته، گمراه مي شوند3
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   ايشان را زهري است مثل زهر مار؛ مثل افعيِ كر كه گوش خود را مي بندد 4
 . كه آواز افسونگران را نمي شنود، هر چنر به مهارت افسون مي كند5
  .      ند دندانهاي شيران را خرد بشكناي خداو.  اي خدا دندانهايشان را در دهانشان بشكن6
  .    چون او تيرهاي خود را مي اندازد، در ساعت منقطع خواهند شد.  گداخته شده، مثل آب بگذرند7
  . مثل سقْط زن، آفتاب را نخواهند ديد.  مثل حلزون كه گداخته شده، مي گذرد8
 .را چه تر و چه خشك خواهد رفت قبل از آنكه ديگهاي شما آتشِ خارها را احساس كند، آنها 9
  . پايهاي خود را به خون شرير خواهد شست.  مرد عادل چون انتقام را ديد شادي خواهد نمود10
 . هر آينه خدايي هست كه در جهان داوري مي كند. هر آينه ثمره اي براي عادالن هست:  و مردم خواهند گفت11

  
59 

  !از مقاومت كنندگانم برافرازمرا !  اي خدايم مرا از دشمنانم برهان1
  !و از مردمان خون ريز رهايي بخش!  مرا از گناهكاران خالصي ده2
  .     زيرا اينك براي جانم كمين مي سازند و زورآوران به ضد من جمع شده اند، بدون تقصير من اي خداوند و بدون گناه من3
  . مالقات من بيدار شو و ببينپس براي.  بي قصورِ من مي شتابند و خود را آماده مي كنند4
  . اما تو اي يهوه، خداي صبايوت، خداي اسرائيل، بيدار شده، همة امت ها را مكافات برسان و بر غداران بدكار شفقت مفرما، ساله5
  . شامگاهان برمي گردند و مثل سگ بانگ مي كنند و در شهر دور مي زنند6
 كيست كه بشنود؟ : زيرا مي گويند. اي ايشان شمشيرهاستدر لبه.  از دهان خود بدي را فرو ميريزند7

  . و اما تو اي خداوند، بر ايشان خواهي خنديد و تماميِ امت ها را استهزا خواهي نمود8
  . اي قوت من، بسوي تو انتظار خواهم كشيد زيرا خدا قلعة بلند من است9
  . نگران خواهد ساختخدا مرا بر دشمنانم.  خداي رحمت من پيش روي من خواهد رفت10
  !ايشان را به قوت خود پراكنده ساخته، به زير انداز، اي خداوند كه سپر ما هستي. مبادا قوم من فراموش كنند.  ايشان را به قتل مرسان11
   به سبب گناه زبان و سخنهاي لبهاي خود، در تكبر خويش گرفتار مي شوند؛ و به عوض لعنت و دروغي كه مي گويند،12
  .ساله. يشان را فاني كن، در غضب فاني كن تا نيست گردند و بدانند كه خدا در يعقوب تا اقصاي زمين سلطنت مي كند ا13
  . و شامگاهان برگرديده، مثل سگ بانگ زنند و در شهر گردش مي كنند14
 . و براي خوراك پراكنده مي شوند و سير نشده، شب را بسر برند15
  .زيرا قلعة بلند من هستي و در روز تنگي ملجاي مني. اهم سراييد و بامدادان از رحمت تو ترنم خواهم نمود و اما من قوت تو را خو16
 . اي قوت من براي تو سرود مي خوانم، زيرا خدا قلعة بلند من است و خداي رحمت من17
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  !اخشمناك بودي، بسوي ما رجوع فرم!  اي خدا ما را دور انداخته، پراكنده ساخته اي1
  .شكستگيهايش را شفا ده زيرا به جنبش آمده است!  زمين متزلزل ساخته، آن را شكافته اي2
  . بادة سرگرداني به ما نوشانيده اي.  چيزهاي مشكل را به خود خود نشان داده اي3
  .  علَمي به ترسندگان خود داده اي تا آن را براي راستي برافرازند، ساله4
  .به دست راست خود نجات ده و مرا مستجاب فرما. د تا حبيبان تو نجات يابن5
  .شكيم را تقسيم مي كنم و وادي سكّوت را خواهم پيمود: پس وجد خواهم نمود.  خدا در قدوسيت خود سخن گفته است6
  .افرايم خود سر من است و يهودا عصاي سلطنت من.  جِلْعاد از آن من است، منَسي از آن من7
 ! اي فلسطين براي من بانگ برآور. ست و بر اَدوم كفش خود را خواهم انداخت موآب ظرف طهارت من ا8

   كيست كه مرا به شهر حصين درآورد؟ و كيست كه مرا به ادوم رهبري كند؟9
  با لشكرهاي ما اي خدا بيرون نمي آيي؟.  مگر نه تو اي خدا كه ما را دور انداخته اي و10
  .نت انسان باطل است مرا از دشمن اعانت فرما زيرا معاو11
 .زيرا اوست كه دشمنان ما را پايمال خواهد كرد.  با خدا ظفر خواهيم يافت12
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  !  اي خدا فرياد مرا بشنو و دعاي مرا اجابت فرما1
  .مرا به صخره اي كه از من بلندتر است هدايت نما.  از اقصاي جهان تو را خواهم خواند، هنگامي كه دلم بيهوش مي شود2
  .ا كه تو ملجاي من بوده اي و برج قوي از روي دشمن زير3
  .زيرا سايه هاي تو پناه خواهم برد، ساله.  در خيمة تو ساكن خواهم بود تا ابداآلباد4
  . زيرا تو اي خدا نذرهاي مرا شنيده اي و ميراث ترسندگان نام خود را به من عطا كرده اي5
  .او تا نسل ها باقي خواهد ماند بر عمر پادشاه روزها خواهي افزود و سالهاي 6
  .رحمت و راستي را مهيا كن تا او را محافظت كنند.  به حضور خدا خواهد نشست تا ابداآلباد7
 . پس نام تو را تا به ابد خواهم سراييد تا هر روز نذرهاي خود را وفا كنم8
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   .   جان من فقط براي خدا خاموش مي شود زيرا كه نجات من از جانب اوست1
  .پس بسيار جنبش نخواهم خورد.  او تنها صخره و نجات من است و قلعة بلند من2
   تا به كي بر مردي هجوم مي اوريد تا همگي شما او را هالك كنيد مثل ديوارِ خمشده و حصارِ جنبش خورده؟ 3
 .به زبان خود بركت مي دهند و در دل خود لعنت مي كنند، ساله. و دروغ را دوست مي دارند.  در اين فقط مشورت مي كنند كه او را از مرتبه اش بيندازند4
  . اي جان من، فقط براي خدا خاموش شو زيرا كه اميد من از وي است5
  . او تنها صخره و نجات من است و قلعة بلند من تا جنبش نخورم6
 .صخرة قوت من و پناه من در خداست.  بر خداست نجات و جالل من7
 .زيرا خداي ملجاي ماست، ساله. ر او توكّل كنيد و دلهاي خود را به حضور وي بريزيد اي قوم همه وقت ب8
  .   در ترازو باال مي روند زيرا جميعاً از بطالت سبكترند.  البته بني آدم بطالت اند و بني بشر دروغ9
 .چون دولت افزوده شود دل در آن مبنديد.  بر ظلم توكّل مكنيد و بر غارت مغرور مشويد10
 . خدا يك بار گفته است و دوبار اين را شنيده ام كه قوت از آن خداست11
 . اي خداوند رحمت نيز از آن تو است، زيرا به هر كس موافق عملش جزا خواهي داد12
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  .نة بي آبجان من تشنة تو است و جسدم مشتاق تو در زمينِ خشك تش. در سحر تو را خواهم طلبيد.  اي خدا، تو خداي من هستي1
  . چنانكه در قدس بر تو نظر كردم تا قوت و جالل تو را مشاهده كنم2
  .پس لبهاي من ترا تسبيح خواهد خواند.  چونكه رحمت تو از حيات نيكوتر است3
  . و دستهاي خود را به نام تو خواهم برافراشت.  از اين رو تا زنده هستم تو را متبارك خواهم خواند4
  د شد چنانكه از مغز و پيه، و زبان من به لبهاي شادماني تو را حمد خواهم گفت،  جان من سير خواه5
  . چون تو را بر بستر خود ياد مي آورم و در پاسهاي شب در تو تفكر مي كنم6
  . زيرا تو مددكار من بوده اي و زير ساية بالهاي تو شادي خواهم كرد7
  .تأييد كرده است جان من به تو چسبيده است و دست راست من تو را 8
  . و اما آناني كه قصد جان مرا دارند هالك خواهند شد و در اسفل زمين فرو خواهند رفت9
  . ايشان به دم شمشير سپرده مي شوند و نصيب شغالها خواهند شد10
 .ه خواهد گرديد اما پادشاه در خدا شادي خواهد كرد و هر كه بدو قسم خورد، فخر خواهد نمود، زيرا دهان دروغ گويان بست11
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  !  اي خدا وقتي تضرع مي نمايم، آواز مرا بشنو و حياتم را از خوف دشمن نگاه دار1
  . مرا از مشاورت شريران پنهان كن و از هنگامة گناهكاران2
  . كه زبان خود را مثل شمشير تيز كرده اند و تيرهاي خود يعني سخنان تلخ را بر زه آراسته اند3
  . ناگهان بر او مي اندازند و نمي ترسند. خود بر مرد كامل بيندازند تا در كمينهاي 4
  كيست كه ما را ببيند؟: مي گويند. دربارة پنهان كردن دامها گفتگو مي كنند.  خويشتن را براي كار زشت تقويت مي دهند5
 . ز ايشان عميق استو اندرون قلب هر يك ا. تدبير نيكو كرده ايم:  كارهاي بد را تدبير مي كنند و مي گويند6
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   اما خدا تيرها بر ايشان خواهد انداخت و ناگهان جراحت هاي ايشان خواهد شد،7
  . و زبانهاي خود را بر خود فرود خواهند آورد و هر كه ايشان را ببيند فرار خواهد كرد8
  .نمود و جميع آدميان خواهند ترسيد و كار خدا را اعالم خواهند كرد و عمل او را درك خواهند 9
 . او توكّل مي دارد و جميع راست دالن، فخر خواهند نموده و مرد صالح در خداوند شادي مي كند و ب10
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  . اي خدا، تسبيح در صيهون منتظر توست، و نذرها براي تو وفا خواهد شد1
  ! اي كه دعا مي شنوي، نزد تو تماميِ بشر خواهند آمد2
  .صيرهاي مرا كفّاره خواهي كردتو تق.  گناهان بر من غالب آمده است3
 .از نيكوييِ خانة تو سير خواهيم شد و از قدوسيت هيكل تو.  خوشابحال كسي كه او را برگزيده و مقَّرب خود ساخته اي تا به درگاههاي تو ساكن شود4
  ميِ اقصاي جهان و ساكنان بعيدة دريا هستي،  به چيزهاي ترسناك در عدل، ما را جواب خواهي داد، اي خدايي كه نجات ما هستي، اي كه پناه تما5
   و كوهها را به قوت خود مستحكم ساخته اي، و كمر خود را به قدرت بسته اي،6
  . و تالطم دريا را ساكن مي گرداني، تالطم امواج آن و شورش امت ها را7
  .ي سازيمطْلَع هاي صبح و شام را شادمان م.  ساكنان اقصاي جهان از آيات تو نترسانند8
غلة ايشان را آماده مي كني زيرا كه بدين طور تهيه . نهر خدا از آب پر است.  از زمين تفقد نموده، آن را سيراب مي كني و آن را بسيار توانگر مي گرداني9

  .كرده اي
  . را بركت مي دهينباتاتش . به بارشها آن را شاداب مي نمايي.  پشته هايش را سيراب مي كني و مرزهايش را پست  مي سازي10
  . به احسان خويش سال را تاجدار مي سازي و راههاي تو چربي را مي چكاند11
  . مرتع هاي صحرا نيز مي چكاند و كمر تلها به شادماني بسته شده است12
 . چمنها به گوسفندان آراسته شده است و دره ها به غله پيراسته؛ از شادي بانگ مي زنند و نيز مي سرايند13
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  ! اي تماميِ زمين، براي خدا بانگ شادماني بزنيد1
  ! جالل نام او را بسراييد، و در تسبيح او جالل او را توصيف نماييد2
  ! از شدت قوت تو دشمنانت نزد تو تذلل خواهند كرد! چه مهيب است كارهاي تو:  خدا را گوييد3
 .ساله. يد و به نام تو ترنم خواهند نمود تماميِ زمين تو را پرستش خواهند كرد و تو را خواهند سراي4
  . او در كارهاي خود به بني آدم مهيب است.  بياييد كارهاي خدا را مشاهده كنيد5
  .در آنجا بدو شادي نموديم.  دريا را به خشكي مبدل ساخت و مردم از نهر با پا عبور كردند6
  .فتنه انگيزان خويشتن را برنيفرازند، ساله. امت ها است در تواناييِ خود تا به ابد سلطنت مي كند و چشمانش مراقب 7
  . اي قوم ها، خداي ما را متبارك خوانيد و آواز تسبيح او را بشنوانيد8
 . كه جانهاي ما را در حيات قرار مي دهد و نمي گذارد كه پايهاي ما لغزش خورد9
  .  چنانكه نقره را غال مي گذارند زيرا اي خدا تو ما را امتحان كرده اي و ما را غال گذاشته اي10
  . ما را به دام درآوردي و باري گران بر پشتهاي ما نهادي11
  .پس ما را به جاي خرم بيرون آوردي.  مردمان را بر سر ما سوار گردانيدي و به آتش و آب درآمديم12
  ود،نذرهاي خود را به تو وفا خواهم نم.  قرباني هاي سوختني به خانة تو خواهم آورد13
  . كه لبهاي خود را بر آنها گشودم و در زمان تنگيِ خود آنها زا به زبان خود آوردم14
 .گوساله ها و بزها را با بخور قوچها ذبح خواهم كرد، ساله.  قرباني سوختنيِ پرواري را نزد تو خواهم گذرانيد15
  .ست خبر دهم اي همة خداترسان بياييد و بشنويد تا از آنچه او براي جان من كرده ا16
  .  به دهانم نزد او آواز خود را بلند كردم و تسبيح بلند بر زبان من بود17
  .          اگر بدي را در دل خود   منظور مي داشتم، خداوند مرا نمي شنيد18
  .  ليكن خدا مرا شنيده است و به آواز دعاي من توجه فرموده19
 .ت خويش را از من برنگردانيده است متبارك باد خدا كه دعاي مرا از خود، و رحم20
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  .ساله!  خدا بر ما رحم كند و ما را مبارك سازد و نور روي خود را بر ما متجلي فرمايد1
  .  تا راه تو در جهان معروف گردد و نجات تو به جميع امت ها2
 .جميع قوم ها تو را حمد گويند.  اي خدا قوم ها تو را حمد گويند3
  . و ترنم خواهند نمود زيرا قوم ها را به انصاف حكم خواهي نمود و امت هاي جهان را هدايت خواهي كرد، ساله امت ها شادي 4
  . اي خدا قوم ها تو را حمد گويند5
  . آنگاه زمين محصول خود را خواهد داد و خدا خداي ما، ما را مبارك خواهد فرمود6
 .جهان از او خواهند ترسيدو تماميِ اقصاي .  خدا ما را مبارك خواهد فرمود7
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  ! و آناني كه از او نفرت دارند از حضورش بگريزند!  خدا برخيزد و دشمنانش پراكنده شوند1
 . چنانكه دود پراكنده مي شود، ايشان را پراكنده ساز، و چنانكه موم پيش آتش گداخته مي شود، همچنان شريران به حضور خدا هالك گردند2
  .كنند و در حضور خدا به وجد آيند و به شادماني خرسند شوند اما صالحان شادي 3
  !به حضورش به وجد آييد! نام او يهوه است.  براي خدا سرود بخوانيد و به نام او ترنم نماييد و راهي درست كنيد براي او كه در صحراها سوار است4
  ! پدر يتيمان و داور بيوه زنان، خداست در مسكن قدس خود5
 .ان را ساكن خانه مي گرداند و اسيران را به رستگاري بيرون مي آورد، ليكن فتنه انگيزان در زمينِ تفتيده ساكن خواهند شد خدا بي كس6
  . اي خدا هنگامي كه پيش روي قوم خود بيرون رفتي، هنگامي كه در صحرا خراميدي، ساله7
  .ضور خدا، خداي اسرائيل زمين متنزلزل شد و آسمان به حضور خدا باريد، اين سينا نيز از ح8
  . اي خدا باران نعمت ها بارانيدي و ميراثت را چون خسته بود، مستحكم گردانيدي9
 .اي خدا، به جود خويش براي مساكين تدارك ديده اي.  جماعت تو در آن ساكن شدند10
  . مبشرات انبوه عظيمي مي شوند.  خداوند سخن مي دهد11
  .  مي شوند و زني كه در خانه مانده است، غارت را تقسيم مي كند ملوك لشكرها فرار كرده، منهزم12
  .  اگر چه در آغلها خوابيده بوديد، ليكن مثل بالهاي فاخته شده ايد كه به نقره پوشيده است و پرهايش به طالي سرخ13
 . چون قادر مطلق پادشاهان را در آن پراكنده ساخت، مثل برف بر صَلْمون درخشان گرديد14
  .كوهي با قله هاي افراشته كوه باشان است. وه خدا، كوه باشان است ك15
  . اي كوههاي با قله هاي افراشته، چرا نگرانيد بر اين كوهي كه خدا براي مسكن خود برگزيده است؟ هر آينه خداوند در آن تا به ابد ساكن خواهد بود16
  .ت و سينا در قدس استخداوند در ميان آنهاس.  ارابه هاي خدا كرورها و هزارهاست17
  .بلكه از فتنه انگيزان نيز تا يهوه خدا در ايشان مسكن گيرد. از آدميان بخششها گرفته اي.  بر اعلي عليين صعود كرده، و اسيران را به اسيري برده اي18
  . متبارك باد خداوندي كه هر روزه متحمل بارهاي ما مي شود و خدايي كه نجات ماست، ساله19
  . اي ما، خداي نجات است و مفَّرهاي موت از آن خداوند يهوه است خدا بر20
 . هر آينه هدا سر دشمنان خود را خرد خواهد كوبيد و كلة مويدار كسي را كه در گناه خود سالك باشد21
  . از ژرفيهاي دريا باز خواهم آورد. از باشان باز خواهم آورد:  خداوند گفت22
  .روبري و زبان سگان تو از دشمنانت بهرة خود را بيابد تا پاي خود را در خون ف23
  . اي خدا طريق هاي تو را ديده اند يعني طريق هاي خدا و پادشاه مرا در قدس24
  .  در پيش رو، مغنيان مي خرامند و در عقب، سازندگان و در وسط دوشيزگان دف زن25
  .  اسرائيل خدا را در جماعت ها متبارك خوانيد و خداوند را از چشمة26
  . رؤساي زبولون و رؤساي نفتالي.  آنجاست بنيامين صغير، حاكم ايشان و رؤساي يهودا محفل ايشان27
  .اي خدا آنچه را كه براي ما كرده اي، استوار گردان.  خدايت براي تو قوت را امر فرموده است28
  .د آورد به سبب هيكل تو كه در اورشليم است، پادشاهان هدايا نزد تو خواهن29
و قوم هايي كه جنگ را دوست مي دارند .  و وحش ني زار را توبيخ فرما و رمة گاوان را با گوساله هاي قوم كه با شمشهاي نقره نزد تو گردن مي نهند30

  .        پراكنده ساخته است
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 . سروران از مصر خواهند آمد و حبشه دستهاي خود را نزد خدا بزودي دراز خواهد كرد31
  .براي خداوند سرود بخوانيد، ساله.  ممالك جهان براي خدا سرود بخوانيد اي32
  . براي او كه بر فلك االفالك قديمي سوار است33
  . اينك آواز خود را مي دهد، آوازي كه پر قوت است34
  .جالل وي بر اسرائيل است و قوت او در افالك.  خدا را به قوت توصيف نماييد35
 .متبارك باد خدا. خداي اسرائيل قوم خود را قوت و عظمت مي دهد. ي خود مهيب هستي اي خدا از قدسها36
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  .زير آبها جان من درآمده است!  خدايا مرا نجات ده1
  .به آبهاي عميق درآمده ام و سيل مرا مي پوشاند.  در خَالب ژرف فرو رفته ام، جايي كه نتوان ايستاد2
  . لوي من سوخته و چشمانم از انتظار خدا تار گرديده است از فرياد خود خسته شده ام و گ3
پس آنچه نگرفته بودم، رد .  آناني كه بي سبب از من نفرت دارند، از مويهاي سرم زياده اند و دشمنان ناحقِ من كه قصد هالكت من دارند زورآورند4

 .كردم
  .تو حماقت مرا مي داني و گناهانم از تو مخفي نيست.  اي خدا5
  .اي خداي اسرائيل، طالبان تو به سبب من رسوا نگردند.  خداوند يهوه صبايوت، منتظرين تو به سبب من خجل نشوند اي6
  .  زيرا به خاطر تو متحمل عار گرديده ام و رسوايي روي من، مرا پوشيده است7
  .  نزد برادرانم اجنبي شده ام و نزد پسران مادر خود غريب8
  .ورده است و مالمت كنندگان تو بر من طاري گرديده زيرا غيرت خانة تو مرا خ9
  . و اين براي من عار گرديده است.  روزه داشته، جان خود را مثل اشك ريخته ام10
  . پالس را لباس خود ساخته ام و نزد ايشان ضرب المثل گرديده ام11
 .  دروازه نشينان دربارة من حرف مي زنند و سرود مي گساران گشته ام12

  .اي خدا در كثرت رحمانيت خود و راستيِ نجات خود مرا مستجاب فرما. ما من، اي خداوند دعاي خود را در وقت اجابت نزد تو مي كنم و ا13
  . مرا از خَالب خالصي ده تا غرق نشوم و از نفرت كنندگانم و از ژرفيهاي آب رستگار شوم14
  .  هاويه دهان خود را بر من ببندد مگذار كه سيالن آب مرا بپوشاند و ژرفي مرا ببلعد و15
  به كثرت رحمانيت بر من توجه نما،  .  اي خداوند مرا مستجاب فرما زيرا رحمت تو نيكوست16
  .مرا بزودي مستجاب فرما.  و روي خود را از بنده ات مپوشان زيرا در تنگي هستم17
 . دهبه سبب دشمنانم مرا فديه.  به جانم نزديك شده، آن را رستگار ساز18
  . تو عار و خجالت و رسوايي مرا مي داني و جميع خصمانم پيش نظر تواند19
  . انتظار مشْفقي كشيدم، ولي نبود و براي تسلي دهندگان، اما نيافتم.  عار، دل مرا شكسته است و به شدت بيمار شده ام20
  . مرا براي خوراك زردآب دادند و چون تشته بودم مرا سركه نوشانيدند21
  . پس مائدة ايشان پيش روي ايشان تله باد و چون مطمئن هستند، دامي باشد22
  .  چشمان ايشان تار گردد تا نبينند و كمرهاي ايشان را دائماً لرزان گردان23
  . خشم خود را بر ايشان بريز و صورت غضب تو ايشان را دريابد24
  . ساكن نشود خانه هاي ايشان مخروبه گردد و در خيمه هاي ايشان هيچ كس25
  .  زيرا بر كسي كه تو زده اي جفا مي كنند و دردهاي كوفتگان تو را اعالن مي نمايند26
  . گناه بر گناه ايشان مزيد كن و در عدالت تو داخل نشوند27
 . از دفتر حيات محو شوند و با صالحين مرقوم نگردند28
  . سرافراز سازدپس اي خدا، نجات تو مرا.  و اما من، مسكين و دردمند هستم29
  .  و نام خدا را با سرود تسبيح خواهم خواند و او را با حمد تعظيم خواهم نمود30
  . و اين پسنديدة خدا خواهد بود، زياده از گاو و گوساله اي كه شاخها و سمها دارد31
   حليمان اين را ديده، شادمان شوند، و اي طالبان خدا دل شما زنده گردد،    32
  . ند فقيران را مستجاب مي كند و اسيران خود را حقير نمي شمارد زيرا خداو33
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  .آبها نيز و آنچه در آنها مي جنبد.  آسمان و زمين او را تسبيح بخوانند34
  .  زيرا خدا صيهون را نجات خواهد داد و شهرهاي يهودا را بنا خواهد نمود تا در آنجا سكونت نمايند و آن را متصرف گردند35
 .ندگانش وارث آن خواهند شد و آناني كه نام او را دوست دارند، در آن ساكن خواهند گرديد و ذريت ب36
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  !     اي خداوند به اعانت من تعجيل فرما!  خدايا، براي نجات من بشتاب1
   گردند، آناني كه قصد جان من دارند، خجل و شرمنده شوند، و آناني كه در بدي من رغبت دارند، رو برگردانيده و رسوا2
 . و آناني كه هه هه مي گويند، به سبب خجالت خويش رو برگردانيده شوند3
  !خدا متعال باد: در تو وجد و شادي كنند، و دوست دارندگان نجات تو دائماً گويند.  و اما جميع طالبان تو4
 .اي خداوند تأخير منما.  هستيتو مددكار و نجات دهندة من. خدايا براي من تعجيل كن.  و اما من مسكين و فقير هستم5
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  .  در تو اي خداوند پناه برده ام، پس تا به ابد خجل نخواهم شد1
  .گوش خود را به من فراگير و مرا نجات ده.  به عدالت خود مرا خالصي ده و برهان2
  . ه و قلعة من تو هستيتو به نجات من امر فرموده اي، زيرا صخر.  براي من صخرة سكونت باش تا همه وقت داخل آن شوم3
 . خدايا مرا از دست شرير برهان و از كف بدكار و ظالم4
  .  زيرا اي خداوند يهوه، تو اميد من هستي و از طفوليتم اعتماد من بوده اي5
  .       از رحم مادرم ملجاي من تو بوده اي و تسبيح من دائماً دربارة تو خواهد بود.  از شكم بر تو انداخته شده ام6
  .ليكن تو ملجاي زورآور من هستي.  بسياري را آيتي عجيب شده ام7
 . دهانم از تسبيح تو پر است و از كبرياييِ تو تماميِ روز8
  . در زمان پيري مرا دور مينداز چون قوتم زايل شود مرا ترك منما9
   زيرا دشمنانم بر من حرف مي زنند و مترصّدان جانم با يكديگر مشورت   مي كنند10
 .پس او را تعاقب كرده، بگيرير، زيرا كه رهاننده اي نيست. خدا او را ترك كرده است:  و مي گويند11
  . خدايا به اعانت من تعجيل نما.  اي خدا از من دور مشو12
  .و آناني كه براي ضرر من مي كوشند، به عار و رسوايي ملبس گردند.  خصمان جانم خجل و فاني شوند13
  .    اً اميدوار خواهم بود و بر همة تسبيح تو خواهم افزود و اما من دائم14
  .زيرا كه حد شمارة آن را نمي دانم.  زبانم عدالت تو را بيان خواهد كرد و نجاتت را تماميِ روز15
 . در تواناييِ خداوند يهوه خواهم آمد و از عدالت تو و بس خبر خواهم داد16
  .ي و تا اآلن، عجايب تو را اعالن كرده ام اي خدا از طفوليتم مرا تعليم داده ا17
  . پس اي خدا، مرا تا زمان پيري و مويي نيز ترك مكن، تا اين طبقه را از بازوي تو خبر دهم و جميع آيندگان را از تواناييِ تو18
 خديا مانند تو كيست؟. تو كارهاي عظيم كرده اي.  خدايا عدالت تو تا اعلي عليين است19

  .ي بسيار و سخت را به ما نشان داده اي، رجوع كرده، باز ما را زنده خواهي ساخت؛ و برگشته، ما را از عمق هاي زمين برخواهي آورد اي كه تنگيها20
  . بزرگيِ مرا مزيد خواهي كرد و برگشته، مرا تسلي خواهي بخشيد21
  .را اي قدوس اسرائيل با عود ترنم خواهم نمود پس من نيز تو را با بربط خواهم ستود، يعني راستيِ تو را اي خداي من، و تو 22
  . چون براي تو سرود مي خوانم لبهايم بسيار شادي خواهد كرد و جانم نيز كه آن را فديه داده اي23
 .زيرا اناني كه براي ضرر من مي كوشيدند، خجل و رسوا گرديدند.  زبانم نيز تماميِ روز عدالت تو را ذكر خواهد كرد24
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  ! انصاف خود را به پادشاه ده و عدالت خويش را به پسر پادشاه اي خدا،1
  . و او قوم تو را به عدالت داوري خواهد نمود و مساكين تو را به انصاف2
  . آنگاه كوهها براي قوم سالمتي را بار خواهند آورد و تلها نيز در عدالت3
  .هد داد؛ و ظالمان را زبون خواهد ساخت مساكين قوم را دادرسي خواهد كرد؛ و فرزندان فقير را نجات خوا4
  . از تو خواهند ترسيد، مادامي كه آفتاب باقي است و مادامي كه ماه هست تا جميع طبقات5
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  .  او مثل باران بر علف زارِ چيده شده فرود خواهد آمد، و مثل بارشهايي كه زمين را سيراب مي كند6
 . ي خواهد بود، مادامي كه ماه نيست نگردد در زمان او صالحان خواهند شكفت و وفور سالمت7

  . و او حكمراني خواهد كرد از دريا تا دريا و از نهر تا اقصاي جهان8
  . به حضور وي صحرا نشينان گردن خواهند نهاد و دشمنان او خاك را خواهند ليسيد9
  .واهند رسانيدپادشاهان شَبا و سبا ارمغانها خ.  پادشاهان ترشيش و جزاير هدايا خواهند آورد10
  . جميبع سالطين او را تعظيم خواهند كرد و جميع امت ها او را بندگي خواهند نمود11
  . زيرا چون مسكين استغاثه كند، او را رهايي خواهد داد و فقيري را كه رهاننده اي ندارد12
  .  بر مسكين و فقير كَرم خواهد فرمود و جانهاي مساكين را نجات خواهد بخشيد13
 .جانهاي ايشان را از ظلم و ستم فديه خواهد داد و خون ايشان در نظر وي گران بها خواهد بود 14
  .دائماًُ براي وي دعا خواهد كرد و تمامي روز او را مبارك خواهد خواند.  و او زنده خواهد ماند و از طالي شبا بدو خواهد داد15
  .و اهل شهرها مثل علف زمين نشو و نما خواهند كرد.  ثمرة ان مثل لُبنان جنبش خواهد كرد و فراواني غله در زمين بر قلة كوهها خواهد بود كه16
آدميان در او براي يكديگر بركت خواهند خواست و جميع امت هاي زمين او را . اسم او پيش آفتاب دوام خواهد كرد.  نام او تا ابداآلباد باقي خواهد ماند17

  .خوشحال خواهند خواند
  .كه او فقط كارهاي عجيب مي كند.  باد خدا كه خداي اسرائيل است متبارك18
 .آمين و آمين. و تماميِ زمين از جالل او پر بشود.  و متبارك باد نام مجيد او تا ابداآلباد19

 .دعاهاي داود بن يسي تمام شد
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  .   هر آينه خدا براي اسرائيل نيكوست، يعني براي آناني كه پاك دل هستند1
  .ا من نزديك بود كه پايهايم از راه در رود و نرديك بود كه قدمهايم بلغزد و م2
  . زيرا بر متكبران حسد بردم چون سالمتيِ شريران را ديدم3
  . زيرا كه در موت ايشان قيدها نيست و قوت ايشان مستحكم است4
 .  مثل مردم در زحمت نيستند و مثل آدميان مبتال نمي باشند5

  . ايشان به تكبر آراسته است و ظلم مثل لباس ايشان را مي پوشاند بنابراين گردن6
  . چشمان ايشان از فربهي درآمده است و از خياالت دل خود تجاوز مي كنند7
  . استهزا مي كنند و حرفهاي بد مي زنند و سخنان ظلم آميز از جاي بلند مي گويند8
  . جهان گردش مي كند دهان خود را بر آسمانها گذارده اند و زبان ايشان در9
  . پس قوم او بدينجا برمي گردند و آبهاي فراوان، بديشان نوشانيده مي شود10
  خدا چگونه بداند و آيا حضرت اعلي علم دارد؟:  و ايشان مي گويند11
 . اينك اينان شرير هستند كه هميشه مطمئن بوده، در دولتمندي افزوده مي شوند12
  . هر ساخته و دستهاي خود را به پاكي شسته ام يقيناً من دل خود را عبث طا13
  .  و من تماميِ روز مبتال مي شوم و تأديب من هر بامداد حاضر است14
  . اگر مي گفتند كه چنين سخن گويم، هر آينه بر طبقة فرزندان تو خيانت مي كردم15
  . چون تفكر كردم كه اين را بفهمم، در نظر من دشوار آمد16
  . آنگاه در آخرت ايشان را تأمل كردم. ا داخل شدم تا به قدسهاي خد17
  .ايشان را به خرابيها خواهي انداخت.  هر آينه ايشان را در جايهاي لغزنده گذارده اي18
  . تباه شده، از ترسهاس هولناك نيست گرديده اند!  چگونه بغْتَه به هالكت رسيده اند19
 .نين چون برخيزي، صورت ايشان را ناچيز خواهي شمرد مثل خوابِ كسي چون بيدار شد، اي خداوند همچ20
  .  ليكن دل من تلخ شده بود و در اندرون خود، دل ريش شده بودم21
  .      و من وحشي بودم و معرفت نداشتم و مثل بهايم نزد تو گرديدم22
  . تو دست راست مرا تأييد كرده اي.  ولي دائماً با تو هستم23
  .يت خواهي نمود و بعد از اين مرا به جالل خواهي رسانيد موافق رأي خود مرا هدا24
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  . كيست براي من در آسمان؟ و غير از تو هيچ چيز را در زمين نمي خواهم25
  . اگرچه جسد و دل من زائل گردد، ليكن صخرة دلم و حصة من خداست تا ابداآلباد26
  .تو زنا مي كنند، نابود خواهي ساختآناني را كه از .  زيرا آناني كه از تو دورند هالك خواهند شد27
 . كارهاي تو را بيان كنم بر خداوند يهوه توكّل كرده ام تا همة.  و اما مرا نيكوست كه به خدا تقرب جويم28
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   چرا اي خدا چرا ما را ترك كرده اي تا به ابد و خشم تو گوسفندان مرتع خود افروخته شده است؟1
  .ريده اي، بياد آور و آن را كه فديه داده اي تا سبط ميراث تو شود و اين كوه صيهون را كه در آن ساكن بوده اي جماعت خود را كه از قديم خ2
  .  قدم هاي خود را بسوي خرابه هاي ابدي بردار زيرا دشمن هرچه را كه در قدس تو بود، خراب كرده است3
  . براي عالمات برپا مي نمايند دشمنانت در ميان جماعت تو غرش مي كنند و علَمهاي خود را4
  . ظاهر ميشوند چون كساني كه تبرها را بر درختان جنگل بلند مي كنند5
  . و اآلن همة نقشهاي تراشيدة آن را به تبرها و چكشها خرد مي شكنند6
  . قدس هاي تو را آتش زده اند و مسكن نام تو را تا به زمين بي حرمت كرده اند7
 .پس جميع كنيسه هاي خدا را در زمين سوزانيده اند.  آنها را تماماّ خراب مي كنيم: و در دل خود مي گويند8
  .و در ميان ما كسي نيست كه بداند تا به كي خواهد بود.  آيا خود را نمي بينيم و ديگر هيچ نبي نيست9
   نمود؟ اي خدا، دشمن تا به كي مالمت خواهد كرد؟ و آيا خصم، تا به ابد نام تو را اهانت خواهد10
 . چرا دست خود يعني دست راست خويش را برگردانيده اي؟ آن را از گريبان خود بيرون كشيده، ايشان را فاني كن11
  . و خدا از قديم پادشاه من است و او درميان زمين نجات ها پديد مي آورد12
  . تو به قوت خود دريا را منشق ساختي و سرهاي نهنگان را در آبها شكستي13
  .اي لوياتان را كوفته، و او را خوراك صحرانشينان گردانيده اي سره14
  . تو چشمه ها و سيلها را شكافتي و نهرهاي دائمي را خشك گردانيدي15
  .نور و آفتاي را تو برقرار نموده اي.  روز از آن توست و شب نيز از آن تو16
 . را تو ايجاد كرده ايتابستان و زمستان.  تمامي حدود جهان را تو پايدار ساخته اي17
  .  اي خداوند اين را بياد آور كه دشمن مالمت مي كند و مردم جاهل نام تو را اهانت مي نمايند18
  . جماعت مسكينان خود را به ابد فراموش مكن.  جان فاختة خود را به جانور وحشي مسپار19
  .پر است عهد خود را مالحضه فرما زيرا كه ظلمات جهان از مسكن هاي ظلم 20
  .مساكين و فقيران نام تو را حمد گويند.  مظلومان به رسوايي برنگردند21
  . اي خدا برخيز و دعواي خود را برپا دار؛ و بياد آور كه احمق تماميِ روز تو را مالمت مي كند22
 . آواز دشمنان خود را فراموش مكن و غوغواي مخالفان خود را كه پيوسته بلند مي شود23
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  . زيرا نام تو نزديك است و مردم كارهاي عجيب تو را ذكر مي كنند! اي خدا تو را حمد مي گوييم! را حمد مي گوييم تو 1
  . هنگامي كه به زمان معين برسم، براستي داوري خواهم كرد2
  . ساله. من اركان آن را برقرار نموده ام.  زمين و جميع ساكنانش گداخته شده اند3
  .و به شريران كه شاخ خود را ميفرازيد! فخر مكنيد:  متكبران را گفتم4
  .و با گردن كشي سخنان تكبرآميز مگوييد.  شاخهاي خود را به بلندي ميفرازيد5
 . زيرا نه از مشرق و نه از مغرب، و نه از جنوب سرافرازي مي آيد6
  .مي اندازد و آن را سرافراز مي نمايد اين را به زير.  ليكن خدا، داور است7
و اما دردهايش را جميع شريران جهان افشرده، . از شراب ممزوج پر است كه از آن مي ريزد. يرا در دست خداوند كاسه اي است و بادة آن پرجوش ز8

  .خواهند نوشيد
  . و اما من، تا به ابد ذكر خواهم كرد و براي خداي يعقوب ترنم خواهم نمود9
 .شاخهاي صالحين برافراشته خواهد شد جميع شاخهاي شريران را خواهم بريد و اما 10

469



  
76 

  ! خدا در يهود معروف است و نام تو در اسرائيل عظيم1
  . خيمة او است در شاليم و مسكن او در صيهون2
  .سپر و شمشير و جنگ را، ساله.  در آنجا، برقهاي كمان را شكست3
  !  تو جليل هستي و مجيد، زياده از كوههاي يغما4
  .ه اند و خواب ايشان را درربود و همة مردان زورآور دست خود را نيافتند قوي دالن تاراج شد5
  . از توبيخ تو اي خداي يعقوب، بر ارابه ها و اسبان خوابي گران مستولي گرديد6
  و در حين غضبت، كيست كه به حضور تو ايستد؟ !  تو مهيب هستي، تو7
  .گرديدپس جهان بترسيد و ساكت .  از آسمان داوري را شنوانيدي8
  .  چون خدا براي داوري قيام فرمايد تا همة مساكينِ جهان را خالصي بخشد، ساله9
  . آنگاه خشم انسان تو را حمد خواهد گفت و باقي خشم را بر كمر خود خواهي بست10
  .ب استهمه كه گرداگرد او هستند، هديه بگذرانند نزد او كه مهي.  نذر كنيد و وفا نماييد براي يهوه خداي خود11
 . روح رؤسا را منقطع خواهد ساخت و براي پادشاهان جهان مهيب مي باشد12
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  . گوش خود را به من فرا خواهد گرفت.  آواز من بسوي خداست و فرياد مي كنم؛ آواز من بسوي خداست1
  .سلي نپذيرفتدر شب، دست من دراز شده، بازكشيده نگشت و جان من ت.  در روز تنگيِ خود خداوند را طلب كردم2
  .تفكر مي نمايم و روح من متحير مي گردد، ساله.  خدا را ياد مي كنم و پريشان مي شوم3
 .بي تاب مي شدم و سخن نمي توانستم گفت.  چشمانم را بيدار مي داشتي4
  .دربارة سالهاي زمانهاي سلف.  درباره ايام قديم تفكر كرده ام5
  .ر دل خود تفكر مي كنم و روح من تفتيش نموده است سرود شبانة خود را بخاطر مي آورم و د6
  . مگر خدا تا به ابد ترك خواهد كرد و ديگر راضي نخواهد شد7
   آيا رحمت او تا به ابد زايل شده است؟ و قول او باطل گرديده تا ابداآلباد؟ 8
 . آيا خدا رأفت را فراموش كرده؟ و رحمت هاي خود را در غضب مسدود ساخته است؟ ساله9
  !زهي سالهاي دست راست حضرت اعلي.  پس گفتم اين ضعف من است10
   كارهاي خداوند را ذكر خواهم نمود زيرا كارهاي عجيب تو را كه از قديم است،؟ به ياد خواهم آورد 11
 .  و در جميع كارهاي تو تأمل خواهم كرد  در صنعت هاي تو تفكر خواهم نمود12

  كيست خداي بزرگ مثل خدا؟ . ت اي خدا، طريق تو در قدوسيت اس13
  .  تو خدايي هستي كه كارهاي عجيب مي كني و قوت خويش را بر قوم ها معروف گردانيده اي14
  .ساله.  قوم خود را به بازوي خويش رهانيده اي يعني بني يعقوب و بني يوسف را15
  .ت مضطرب گرديدلجه ها نيز سخ.  آبها تو را ديد، اي خدا، آبها تو را ديده، متزلزل شد16
  .تيرهاي تو نيز به هر طرف روان گرديد.  ابرها آب بريخت و افالك رعد بداد17
  .پس زمين مرتعش  و متزلزل گرديد.  صداي رعد تو در گردباد بود و برقها ربع مسكون را روشن كرد18
  .  طريق تو درياست و راههاي تو در آبهاي فراوان و آثار تو را نتوان دانست19
 .وم خود را مثل گوسفندان راهنمايي نمودي، به دست موسي و هارون ق20
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  !گوشهاي خود را به سخنانم دهانم فرگيريد!  اي قوم من شريعت مرا بشنويد1
   دهان خود را به مثَل باز خواهم كرد به چيزهايي كه از بناي عالم مخفي بود، تنطق خواهم نمود،2
  . كه آنها را شنيده و دانسته ايم و پدران ما براي ما بيان كرده اند3
  .تسبيحات خداوند را براي نسل آيند بيان مي كنيم و قوت او و اعمال عجيبي را كه او كرده است.  از فرزندان ايشان آنها را پنهان نخواهيم كرد4
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  قرار داد و پدران ما را امر فرمود كه آنها را به فرزندان خود تعليم دهند؛ زيرا كه شهادتي در يعقوب برپا داشت و شريعتي در اسرائيل 5
   تا نسل آينده آنها را بدانند و فرزنداني كه مي بايست مولود شوند تا ايشان برخيزند و آنها را به فرزندان خود بيان نمايند؛6
  .ام او را نگاه دارند و ايشان به خدا توكّل نمايند و اعمال خدا را فراموش نكنند بلكه احك7
 . و مثل پدران خود نسلي كه دل خود را راست نساختند و روح ايشان بسوي خدا امين نبود8
  . بني افرايم كه مسلح و كمان كش بودند، در روز جنگ رو برتافتند9
   عهد خدا را نگاه نداشتند و از سلوك به شريعت او ابا نمودند،10
   كردند كه آنها را بديشان ظاهر كرده بود، و اعمال و عجايب او را فراموش11
  . و در نظر پدران ايشان اعمال عجيب كرده بود، در زمين مصر و در ريار صوعن12
  .  دريا را منْشَق ساخته، ايشان را عبور داد و آبها را مثل توده برپا نمود13
  . و ايشان را در روز به ابر راهنمايي كرد و تماميِ شب به نور آتش14
  . در صحرا صخره هاي را بشكافت و ايشان را گويا از لجه هاي عظيم نوشانيد15
  . پس سيلها را از صخره بيرون آورد و آب را مثل نهرها جاري ساخت16
   و بار ديگر بر او گناه ورزيدند و بر حضرت اعلي در صحرا فتنه انگيختند، 17
  .هوات خود غذا مي خواستند و در دلهاي خود خدا را امتحان كردند، چونكه براي ش18
  آيا خدا مي تواند در صحرا سفره اي حاضر كند؟:  و بر ضد خدا تكلم كرده، گفتند19
 و گوشت را برا قوم خود حاضر سازد؟. آيا مي تواند نان را نيز بدهد.  اينك صخره را زد و آبها روان شد و واديها جاري گشت20

  . ش در يعقوب افروخته گشت و خشم بر اسرائيل مشتعل گشت پس خدا اين را شنيده، غضبناك شد  و آت21
  . زيرا به خدا ايمان نياوردن و به نجات او اعتماد ننمودند22
   پس ابرها را از باال امر فرمود و درهاي آسمان را گشود 23
  .  و من را بر ايشان بارانيد تا بخورند و غلة آسمان را بديشان بخشيد24
  .ان را خوردند و آذوقه اي براي ايشان فرستاد تا سير شوند مردمان، نان زورآور25
   باد شرقي را در آسمان وزانيد و قوت خود، باد جنوبي را آورد،26
  . و گوشت را براي ايشان مثل غبار بارانيد و مثل مرغان بالدار را مثل ريگ دريا27
  .شان و آن را در ميان اُردوي ايشان فرود آورد، گرداگرد مسكن هاي اي28
  . پس خوردند و نيكو سير شدند و موافق شهوات ايشان بديشان داد29
  و غذا هنوز در دهان ايشان بود.  ايشان از شهوت خود دست نكشيدند30
 .  كه غضب خدا بر ايشان افروخته شده؛ تنومندان ايشان را بكُشت و جوانان اسرائيل را هالك ساخت31

  . د و به اعمال عجيب او ايمان نياوردند با وجود اين همه، باز گناه ورزيدن32
  . بنابراين، روزهاي ايشان را در بطالت تمام كرد و سالهاي ايشان را در ترس33
   هنگامي كه ايشان را كشت او را طلبيدند و بازگشت كرده، دربارة خدا تفحص نمودند،34
  . و به ياد آوردند كه خدا صخرة ايشان، و خداي تعالي ولي ايشان است35
   اما به دهان خود او را تملّق نمودند و به زبان خويش به او دروغ گفتند،36
 . زيرا كه دل ايشان با او راست نبود و به عهد وي مؤتمن نبودند37
  .ا برنينگيخت اما او به حسب رحمانيتش گناه ايشان را عفو نموده، ايشان را هالك نساخت بلكه بارها غضب خود را برگردانيده، تماميِ خشم خويش ر38
  . و به ياد آورد كه ايشان بشرند، بادي كه مي رود و بر نمي گردد39
  . چند مرتبه در صحرا بدو فتنه انگيختند و او را در باديه رنجانيدند40
   و برگشته، خدا را امتحان كردند و قدوس اسرايل را اهانت نمودند،41
   از دشمن رهانيده بود؛  و قوت او را به خاطر نداشتند، روزي كه ايشان را42
  . كه چگونه آيات خود را در مصر ظاهر ساخت و معجزات خود را در ديار صوعن43
  . و نهرهاي ايشان را به خون مبدل نمود و رودهاي ايشان را تا نتوانستند نوشيد44
  دند؛  انواع پشه ها در ميان ايشان فرستاد كه ايشان را گزيدند و غوكهايي كه ايشان را تباه نمو45
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  . و محصول ايشان را به كرم صد پا سپرد و عمل ايشان را به ملخ داد46
  . تاكستان ايشان را به تگرگ خراب كرد و درختان جميِز ايشان را به تگرگهاي درشت47
  . بهايم ايشان را به تگرگ سپرد و مواشي ايشان را به شعله هاي برق48
  .ضب و غيظ و ضيق را، به فرستادن فرشتگان شرير و آتش خشم خود را بر ايشان فرستاد، غ49
  .    و راهي براي غضب خود مهيا ساخته، جان ايشان را از موت نگاه نداشت، بلكه جان ايشان را به وبا تسليم نمود50
 . و همة نخست زادگان مصر را كُشت، اويل قوت ايشان را در خيمه هاي حام51
  .د و ايشان را در صحرا مثل گله راهنمايي نمود و قوم خود را مثل گوسفندان كوچاني52
  . و ايشان را در امنيت رهبري كرد تا نترسد و دريا دشمنان ايشان را پوشانيد53
  . و ايشان را به حدود مقدس خود آورد، بدين كوهي كه به دست راست خود تحصيل كرده بود54
 .ن به ريسمان تقسيم كرد و اسباط اسرائيل را در خيمه هاي ايشان ساكن گردانيد و امت ها را از حضور ايشان راند و ميراث را براي ايشا55
  .  ليكن خداي تعالي را امتحان كرده، بدو فتنه انگيختند و شهادات او را نگاه نداشتند56
  . و برگشته، مثل پدران خود خيانت ورزيدند و مثل كمان خطاكننده منحرف شدند57
  .م او را به هيجان آوردند و به بتهاي خويش غيرت او را جنبش دادند و به مقامهاي بلند خود خش58
  . چون خدا اين را بشنيد غضبناك گرديد و اسرائيل را به شدت مكروه داشت59
   پس مسكن شيلو را ترك نمود، آن خيمه اي را كه در ميان آدميان برپا ساخته بود،60
   را به دست دشمن سپرد، و تابوت قوت خود را به اسيري داد و جمال خويش61
  . و قوم خود را به شمشير تسليم نمود و با ميراث خود غضبناك گرديد62
  . جوانان ايشان را آتش سوزانيد و براي دوشيزگان ايشان سرود نكاح نشد63
 .  كاهنان ايشان به دم شمشير افتادند و   بيوه هاي ايشان نوحه گري ننمودند64

   خوابيده بود بيدار شد، مثل جباري كه از شراب مي خروشد، آنگاه خداوند مثل كسي كه65
  .  و دشمنان خود را به عقب زد و ايشان را عار ابدي گردانيد66
  . و خيمة يوسف را رد نموده، سبط افرايم برنگزيد67
  .  ليكن سبط يهودا را برگزيد و اين كوه صيهون را كه دوست مي داشت68
  .د بنا كرد، مثل جهان كه آن را تا ابداآلباد بنياد نهاد و قدس خود را مثل كوههاي بلن69
  . و بندة خود داود را برگزيد و او را از آغلهاي گوسفندان گرفت70
 . از عقب ميشهاي شيرده او را آورد تا قوم او يعقوب و ميراث او اسرائيل را رعايت نمود و ايشان را به مهارت دستهاي خويش هدايت كرد71
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  .اورشليم را خرابه ها نمودند. امت ها به ميراث تو داخل شده، هيكل قدس تو را بي عصمت ساختند اي خدا، 1
  . الشهاي بندگانت را به مرغان هوا براي خوراك دادند و گوشت مقدسانت را به وحوش صحرا2
  . خون ايشان را گرداگرد اورشليم مثل آب ريختند و كسي نبود كه ايشان را دفن كند3
  .مسايگان خود عار گرديده ايم و نزد مجاوران خويش استهزا و سخريه شده ايم نزد ه4
   تا كي اي خداوند تا به ابد خشمناك خواهي بود؟ آيا غيرت تو مثل آتش افروخته خواهد شد تا ابداآلباد؟5
  ! انند. قهر خود را بر امت هايي كه تو را نمي شناسند بريز و بر ممالكي كه نام تو را نمي خو6
 .  زيرا كه يعقوب را خورده، و مسكن او را خراب كرده اند7

  . رحمت هاي تو بزودي پيش روي ما آيد زيرا كه بسيار ذليل شده ايم.  گناهان اجداد ما را بر ما مياور8
  . ن ما را بيامرز اي خدا، اي نجات دهندة ما، به خاطر جالل نام خود ما را ياري فرما و ما را نجات ده و بخاطر نام خود گناها9
  . چرا امت ها گويند كه خداي ايشان كجاست؟ انتقام خون بندگانت كه ريخته شده است، بر امت ها در نظر ما معلوم شود10
  .به حسب عظمت بازوي خود آناني را كه به موت سپرده شده اند، برهان.  نالة اسران به حضور تو برسد11
  .ان ما رسان، براي اهانتي كه به تو كرده اند، اي خداوند و جزاي هفت چندان به آغوش همسايگ12
 . پس ما كه قوم تو و گوسفندان مرتع تو هستيم، تو را تا به ابد شكر خواهيم گفت و تسبيح تو را نسالً بعد نسل ذكر خواهيم نمود13
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  ! جلوس نموده اي، تجلي فرمااي كه بر كروببين! اي كه يوسف را مثل گله رعايت مي كني!  اي شبان اسرائيل بشنو1
  ! به حضور افرايم و بنيامين و منَسي، توانايي خودرا برانگيز و براي نجات ما بيا2
 ! اي خدا ما را باز آور و روي خود رتا روشن كن تا نجات يابيم3
   اي يهوه، خداي صبايوت تا به كي به دعاي قوم خويش غضبناك خواهي بود، 4
  ي خوراني و اشكهاي بي اندازه بديشان مي نوشاني؟  نان ماتم را بديشان م5
  .  ما را محل منازعة همسايگان ما ساخته اي و دشمنان ما در ميان خويش استهزا  مي نمايند6
  ! اي خدا لشكرها ما را باز آور و روي خود را روشن كن تا نجات يابيم7
  . غرس نموديامت ها را بيرون كرده، آن را.  موي را از مصر بيرون آوردي8
  . پس ريشة خود را نيكو زده، زمين را پر ساخت.  پيش روي آن را وسعت دادي9
  . كوهها به سايه اش پوشانيده شد و سرودهاي آزاد خدا به شاخه هايش10
  .  شاخه هاي خود را تا به دريا پهن كرد و فرعهاي خويش را تا به نهر11
  ذاري آن را مي چيند؟ پس چرا ديوارهايش را شكسته اي كه هر راهگ12
 . گرازهاي جنگل آن را ويران مي كنند و وحوش صحرا آن را مي چرند13
   اي خدا لشكرها رجوع كرده، از آسمان نظر كن و ببين و از اين مو تفقد نما14
  !  و از اين نهالي كه دست راست تو غرس كرده است و از آن پسري كه براي خويشتن قوي ساخته اي15
  !م در آتش سوخته شده و از عتاب روي تو تباه گرديده اند مثل هيز16
  . دست تو بر مرد دست راست تو  باشد و بر پسر آدم كه او را براي خويشتن قوي ساخته اي17
  .ما را حيات بده تا نام تو را بخوانيم.  و ما از تو رو نخواهيم تافت18
 .وشن ساز تا نجات يابيم اي يهوه، خداي لشكرها ما را باز آور و روي خود را ر19
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  !براي خداي يعقوب آواز شادماني دهيد.  ترنّم نماييد براي خدايي كه قوت ماست1
  ! سرود را بلند كنيد و دف را بياوريد و بربط دلنواز را با رباب2
  . كَرنّا را بنوازيد در اول ماه، در ماه تمام و در روز عيد ما3
  .اسرائيل و حكمي از خداي يعقوب زيرا كه اين فريضه اي است در 4
 :  اين را شهادتي در يوسف تعيين فرمود، چون بر زمين مصر بيرون رفت، جايي كه لغتي را كه نفهميده بودم شنيدم5

  . دوشِ او را از بار سنگين آزاد ساختم و دستهاي او از سبد رها شد6
  .ساله. و را اجابت كردم و تو را نزد آب مريبه امتحان نمودمدر ستر رعد، ت.  در تنگي استدعا نمودي و تو را خالصي دادم7
  .و اي اسرائيل اگر به من گوش دهي.  اي قوم من بشنو و تو را تأكيد مي كنم8
  . در ميان تو خداي غير نباشد و نزد خداي بيگانه سجده منما9
  .  باز كن و آن را پر خواهم ساختدهان خود را نيكو.  من يهوه خداي تو هستم كه تو را از مصر برآوردم10
  . ليكن قوم من سخن مرا نشنيدند و اسرائيل مرا ابا نمودند11
  . پس ايشان را به سختيِ دلشان ترك كردم كه به مشورتهاي خود سلوك نمايند12
  .  اي كاش كه قوم من به من گوش مي گرفتند و اسرائيل در طريقهاي من سالك مي بودند13
  .ايشان را بزودي به زير مي انداختم و دست خود را بر خصمان ايشان برمي گردانيدم آنگاه دشمنان 14
  .اما زمان ايشان باقي مي بود تا ابداآلباد.  آناني كه از خداوند نفرت دارند بدو گردن مي نهادند15
 . ايشان را به نيكوترين گندم مي پرورد؛ و تو را به عسل از صخره سير مي كردم16
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  :ر جماعت خدا ايستاده است، در ميان خدايان داوري مي كند خدا د1
  . تا به كي به بي انصافي داوري خواهيد كرد و شريران را طرفداري خواهيد نمود؟ ساله2
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 . مظلومان و فقيران را برهانيد و ايشان را از دست شريران خالصي دهيد.  فقيران و يتيمان را دادرسي بكنيد3

  .   مند و در تاريكي راه  مي روند و جميع اساس زمين متزلزل مي باشد نمي دانند و نمي فه5
  . من گفتم كه شما خدايانيد و جميع شما فرزندان حضرت اعلي6
 ! ليكن مثل آدميان خواهيد مرد و چون يكي از سروران خواهيد افتاد7
 .واهد شد اي خدا برخيز و جهان را داوري فرما زيرا كه تو تماميِ امت ها را متصرف خ8
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  !اي خدا ساكت مباش و ميارام!  اي خدا تو را خاموشي نباشد1
  . زيرا اينك دشمنانت شورش مي كنند و آناني را كه از تو نفرت دارند، سر خود را برافراشته اند2
  . بر قوم تو مكايد مي انديشند و بر پناه آوردگان تو مشورت مي كنند3
 . ك كنيم تا قومي نباشد و نام اسرائيل ديگر مذكور نشودبياييد ايشان را هال:  و مي گويند4

  .  زيرا به يك دل با هم مشورت مي كنند و بر ضد تو عهد بسته اند5
  . خيمه هاي اَدوم و اسماعيليان و موآب و هاجريان6
  . جبال و عمون و عماليق و فَلَسطين با ساكنان صور7
 . براي بني لوط گرديدند، ساله آشور نيز با ايشان متفق شدند و بازويي8
   بديشان عمل نما چنانكه به مديان كردي، چنانكه به سيسرا و يابين در وادي قيشون،9
  .  كه در عينْدور هالك شدند و سرگين براي زمين گرديدند10
   سروران ايشان را مثل غُراب و ذئب گردان و جميع امراي ايشان را مثل ذَبح و صَلْمنّاع،11
 .مساكن خدا را براي خويشتن تصرف نماييم: كه مي گفتند 12
  . اي خداي من، ايشان را چون غبارِ گردباد بساز و مانند كاه پيش روي باد13
  .  مثل آتشي كه جنگل را مي سوزاند و مثل شعله اي كه كوهها را مشتعل مي سازد14
  . را آشفته گردان همچنان ايشان را به تندباد خود بران و به طوفان خويش ايشان15
  . رويهاي ايشان را به ذلت پر كن تا نام تو را اي خداوند بطلبند16
  .  خجل و پريشان بشوند تا ابداآلباد و شرمنده و هالك گردند17
 . و بدانند تو كه اسمت يهوه مي باشد، به تنها بر تماميِ زمين متعال هستي18
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  !اي تومسكنه. اي يهوه صبايوت، چه دلپذير است 1
  .           دلم و جسدم براي خداي حي صيحه مي زند.  جان من مشتاق بلكه كاهيده شده است براي صحنهاي خداوند2
 گنجشك نيز براي خود خانه اي پيدا كرده است وپرستوك براي خويشتن آشيانه اي تا بچه هاي خود را در آن بگذارد، در مذبح هاي تو اي يهوه 3

  .        ن وخداي من هستيصبايوت كه پادشاه م
  .  ساله   خوشابحال آناني كه در خانة تو ساكنند كه تو را دائماً تسبيح مي خوانند،4
  . خوشابحال مردماني كه قوت ايشان در تو است و طريق هاي تو در دلهاي ايشان5
6مي پوشاند   آن را به بركات   چون از وادي بكا عبور مي كنند، آن را چشمه مي سازند و باران  
 .  از قوت تا قوت  مي خرامند و هر يك از ايشان در صيهون نزد خدا حاضر مي شوند7

  .ساله! اي خداي يعقوب گوش خود را فراگير! دعاي مرا بشنو!  اي يهوه خداي لشكرها8
  .ببين و به روي مسيح خود نظر انداز  اي خدايي كه سپر ما هستي، 9
  .ايستادن بر آستانة خانة خداي خود را بيشتر مي پسندم از ساكن شدن در خيمه هاي اشرار.  بهتر است از هزار زيرا يك روز در صحنهاي تو10
  .خداوند فيض و جالل خواهد داد و هيچ چيز نيكو را منع نخواهد كرد از آناني كه به راستي سالك باشند.  زيرا كه يهوه خدا آفتاب و سپر است11
 . حال كسي كه بر تو توكّل دارد خوشاب  اي يهوه صبايوت،12
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  .اسيري يعقوب را بازآورده اي. اي خداوند از زمين خود راضي شده اي 1
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  .تماميِ گناهان ايشان را پوشانيده اي، ساله.  عصيان قوم خود را عفو كرده اي2
  . تماميِ غضب خود را برداشته و از حدت خشم خويش رجوع كرده اي3
  .ا برگردان و غيظ خود را از ما بردار اي خداي نجات ما، ما ر4
   آيا تا به ابد با ما غضبناك خواهي بود؟ و خشم خويش را نسالً بعد نسل طول خواهي داد؟5
  آيا برگشته ما را حيات نخواهي داد تا قوم تو در تو شادي نمايند؟6

  . اي خداوند رحمت خود را بر ما ظاهر كن و نجات خويش را به ما عطا فرما7
  .چه خدا يهوه مي گويد خواهم شنيد زيرا به قوم خود و به مقدسان خويش به سالمتي خواهد گفت تا بسوي جهالت برنگردند آن8
  .    يقيناً نجات او به ترسندگان او نزديك است تا جالل در زمين ما ساكن شود9
  . دعدالت و سالمتي يكديگر را بوسيده ان.  رحمت و راستي با هم مالقات كرده اند10
  . راستي از زمين خواهد روييد و عدالت از آسمان خواهد نگريست11
  .   خداوند نيز چيزهاي نيكو را خواهد بخشيد و زمين ما محصول خود را خواهد داد12
 . عدالت پيش روي او خواهد خراميد و آثار خود را طريقي خواهد ساخت13
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  !ما زيرا مسكين و نيازمند هستم اي خداوند گوش خود را فراگرفته، مرا مستجاب فر1
  .اي خداي من، بندة خود را كه بر تو توكّل دارد، نجات بده.  جان مرا نگاه دار زيرا من متقّي هستم2
  ! اي خداوند بر من كرم فرما زيرا كه تماميِ روز تو را مي خوانم3
  .ارم جان بندة خود را شادمان گردان زيرا اي خداوند جان خود را نزد تو برمي د4
  . زيرا تو اي خداوند، نيكو و غفار هستي و بسيار رحيم براي آناني كه تو را  مي خوانند5
  ! اي خداوند دعاي مرا اجابت فرما و به آواز تضّرع من توجه نما6
 . در روز تنگي خود تو را خواهم خواند زيرا كه مرا مستجاب خواهي فرمود7
  . كاري مثل كارهاي تو ني اي خداوند درميان خدايان مثل تو نيست و8
  .     اي خداوند همة امت هايي كه آفريده اي آمده، به حضور تو سجده خواهند كرد و نام تو را تمجيد خواهند نمود9
 . تو تنها خدا هستي.  زيرا كه تو بزرگ هستي و كارهاي عجيب    مي كني10

  .دل مرا واحد ساز تا از نام تو ترسان باشم.  شوم اي خداوند طريق خود را به من بياموز تا در راستي تو سالك11
  .  اي خداوند خداي من، تو را به تمامي دل حمد خواهم گفت و نام تو را تمجيد خواهم كرد تا ابداآلباد12
  .  زيرا كه رحمت تو به من عظيم است و جان مرا از هاوية اسفل رهانيده اي13
  .روهي از ظالمان قصد جان من دارند و تو را در مد نظر خود نمي آورند اي خدا متكبران بر من برخاسته اند و گ14
  .دير غضب و پر از رحمت و راستي.  و تو اي خداوند خداي رحيم و كريم هستي15
  .قوت خود را به بنده ات بده و پسر كنيزخود را نجات بخش.  بسوي من التفات كن و بر من كرم فرما16
 .ا تا آناني كه از من نفرت دارند آن را ديده، خجل شوند زيرا كه تو اي خداوند مرا اعانت كرده و تسلّي داده اي عالمت خوبي را به من بنم17
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  .  اساس او در كوههاي مقدس است1
  . خداوند دروازه هاي صهيون را دوست مي دارد، بيشتر از جميع مسكن هاي يعقوب2
  . ساله! هرخدا اي ش  سخنهاي مجيد دربارة تو گفته مي شود،3
  . اينك فلسطين و صور و حبش، اين در آنجا متولد شده است.  رهب و بابل را از شناسندگان خود ذكرخواهم كرد4
  . و خود حضرت اعلي آن را استوار خواهد نمود.  و دربارة صهيون گفته شد كه اين و آن در آن متولد شده اند5
  .خواهد كرد كه اين در آنجا متولد شده است، ساله خداوند چون امت ها را مي نويسد، ثبت 6
 .جميع چشمه هاي من در تو است.  مغنيان و رقص كنندگان نيز7
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  .اي يهوه خداي نجات من، شب و روز نزد تو فرياد كرده ام 1
  . دعاي من به حضور تو برسد، به نالة من گوش خود را فراگير2
  .ست و زندگاني ام به قبر نزديك گرديده زيرا كه جان من از باليا پر شده ا3
  . از فروروندگان به هاويه شمرده شده ام و مثل مرد بي قوت گشته ام4
  . درميان مردگان منفرد شده، مثل كُشتگان كه در قبرخوابيده اند، كه ايشان را ديگر به ياد نخواهي آورد و از دست تو منقطع شده اند5
  . در ظلمت در ژرفيها مرا در هاوية اسفل گذاشته اي،6
  . خشم تو بر من سنگين شده است و به همة امواج خود مرا مبتال ساخته اي، ساله7
  .محبوس شده، نمي توانم بيرون آمد.  آشنايانم را از من دور كرده، و مرا مكروه ايشان گردانيده اي8
 .دستهاي خود را به تو دراز كرده ام. وزاي خداوند، نزد تو فرياد كرده ام تماميِ ر.  چشمانم از مذلت كاهيده شد9
  .  آيا براي مردگان كاري عجيب خواهي كرد؟ مگر مردگان برخاسته، تو را حمد خواهند گفت؟ ساله10
   آيا رحمت تو در قبر مذكور خواهد شد؟ و امانت تو در هالكت؟ 11
   آيا كار عجيب تو در ظلمت اعالم مي شود و عدالت تو در زمين فراموشي؟12
  . و اما من نزد تو اي خداوند فرياد برآورده ام و بامدادان دعاي من در پيش تو مي آيد13
  . اي خداوند چرا جان مرا ترك كرده، و روي خود را از من پنهان نموده اي14
  .  ترسهاي تو را متحمل شده، متحير گرديده ام.  من مستمند و از طفوليت مشرف بر موت شده ام15
  . بر من گذشته است و خوف هاي تو بر مرا هالك ساخته حدت خشم تو 16
  . مثل آب دور مرا گرفته است تماميِ روز و مرا از هر سو احاطه نموده17
 . ياران و دوستان را از من دور كرده اي و آشنايانم را در تاريكي18
  

89 

  .  بعد نسل اعالم خواهم كردامانت تو را به دهان خود نسالَ.  رحمت هاي خداوند را تا به ابد خواهم سراييد1
 . زيرا گفتم رحمت بنا خواهد شد تا ابداآلباد و امانت خويش را در افالك پايدار خواهي ساخت2
  .براي بنده خويش داود قسم خورده ام.  با برگزيدة خود عهد بسته ام3
  . بنا خواهم نمود، ساله كه ذريت تو را پايدار خواهم ساخت تا ابداآلباد و تخت تو را نسالَ بعد از نسل4
  .  و آسمانها كارهاي عجيب تو را اي خداوند تمجيد خواهند كرد و امانت تو را در جماعت مقدسان5
   زيرا كيست در آسمانها كه با خداوند برابري تواند كرد؟ و از فرزندان زورآوران كه را با خداوند تشبيه توان نمود؟ 6
  . مقدسان و ترسناك است بر آناني كه گرداگرد او هستند خدا بي نهايت مهيب است در جماعت7
  .  اي يهوه خداي لشكرها كيست اي ياه قدير مانند تو؟ و امانت تو، تو را احاطه مي كند8
  . چون امواجش بلند مي شود، آنها را ساكن مي گرداني.  بر تكبر دريا تو مسلط هستي9
  .ي زورآور خويش دشمنانت را پراكنده نموده ايبه بازو.  رهب را مثل كشته شده خرد شكسته اي10
  .ربع مسكون و پري آن را تو بنياد نهاده اي.  آسمان از آن تو است و زمين نيز از آن تو11
  .تابور و حرمون به نام تو شادي مي كنند.  شمال و جنوب را تو آفريده اي12
  .الدست تو زورآوراست و دست راست تو متع.  بازوي تو با قوت است13
 .رحمت و راستي پيش روي تو مي خرامند.  عدالت و انصاف اساس تخت تو است14
  .در نور روي تو اي خداوند خواهند خراميد.  خوشابحال قومي كه آواز شادماني را مي دانند15
  . در نام تو شادمان خواهند شد تماميِ روز و در عدالت تو سرافراشته خواهند گرديد16
  .ايشان تو هستي و به رضامنديِ تو شاخ ما مرتفع خواهد شد زيراكه فخر قوت 17
  . زيرا كه سپر ما از آن خداوند است و پادشاه ما از آن قدوس اسرائيل18
  . آنگاه در عالم رؤيا به مقدس خود خطاب كرده، گفتي كه نصرت را بر مردي زورآور نهادم و برگزيده اي از قوم را ممتاز كردم19
  .را يافتم و او را به روغن مقدس خود مسح كردم بنده خود داود 20
  .بازوي من نيز او را قوي خواهد گردانيد.  كه دست من با او استوار خواهد شد21
  . دشمني بر او ستم نخواهد كرد و هيچ پسر ظلم بدو اذيت نخواهد رسانيد22
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  .  مبتال خواهم گردانيد و خصمان او را پيش روي وي خواهم گرفت و آناني را كه از او نفرت دارند23
  .  و امانت و رحمت من با وي خواهد بود و در نام من شاخ او مرتفع خواهد شد24
  .  دست او را بر دريا مستولي خواهم ساخت و دست راست او را بر نهرها25
  . او مرا خواهد خواند كه تو پدر من هستي، خداي من و صخرة نجات من26
  .د خواهم ساخت، بلندتر از پادشاهان جهان من نيز او را نخست زاده خو27
  . رحمت خويش را براي وي نگاه خواهم داشت تا ابداآلباد و عهد من با او استوارخواهد بود28
 . و ذريت وي را باقي خواهم داشت تا ابداآلباد و تخت او را مثل روزهاي آسمان29
  مايند، اگرفرزندانش شريعت مرا ترك كنند، و در احكام من سلوك نن30
   اگر فرايض مرا بشكنند، و اوامر مرا نگاه ندارند،31
  .  آنگاه معصيت ايشان را به عصا تأديب خواهم نمود و گناه ايشان را به تازيانه ها32
  . ليكن رحمت خود را از او برنخواهم داشت و امانت خويش را باطل نخواهم ساخت33
  .صادر شد تغيير نخواهم داد عهد خود را نخواهم شكست و آنچه را از دهانم 34
  . يك چيز را به قدوسيت خود قسم خوردم و به داود هرگز دروغ نخواهم گفت35
   كه ذريت او باقي خواهد بود تا ابداآلباد و تخت او به حضور من مثل آفتاب،36
 .  مثل ماه ثابت خواهد بود تا ابداآلباد و مثل شاهد امين در آسمان، ساله37

  .كرده اي و دور انداخته اي و با مسيح خود غضبناك شده اي ليكن تو ترك 38
  . عهد بنده خود را باطل ساخته اي و تاج او را بر زمين انداخته، بي عصمت كرده اي39
  .       جميع حصارهايش را شكسته و قلعه هاي او را خراب نموده اي40
  . عارگرديده است همه راه گذران او را تاراج مي كنند و او نزد همسايگان خود 41
  .  دست راست خصمان او را برافراشته، و همه دشمنانش را مسرور ساخته اي42
  . دم شمشير او را نيز برگردانيده اي و او را در جنگ پايدار نساخته اي43
  . جالل او را باطل ساخته و تخت او را به زمين انداخته اي44
 . پوشانيده اي، ساله ايام شبابش را كوتاه كرده، و او را به خجالت45
   تا به كي اي خداوند خود را تا به ابد پنهان خواهي كرد و غضب تو مثل آتش افروخته خواهد شد؟46
  چرا تماميِ بني آدم را براي بطالت آفريده اي؟  .  به ياد آور كه ايام حياتم چه كم است47
  . دست قبر خالص خواهد ساخت؟ ساله كدام آدمي زنده است كه موت را نخواهد ديد؟ و جان خويش را از 48
   اي خداوند رحمت هاي قديم تو كجاست كه براي داود به امانت خود قسم خوردي؟ 49
  . اي خداوند مالمت بنده خود را به ياد آور كه آن را از قومهاي بسيار در سينه خود متحمل مي باشم50
  . تو را مالمت نموده اند كه دشمنان تو اي خداوند مالمت كرده اند، يعني آثار مسيح51
 .آمين و آمين.  خداوند متبارك باد تا ابداآلباد52
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   اي خداوند مسكن ما تو بوده اي، در جميع نسل ها،1
  .از ازل تا به ابد تو خدا هستي.  قبل از آنكه كوهها به وجود آيد و زمين و ربع مسكون را بيافريني2
  .ويي اي بني آدم رجوع نماييد انسان را به غبار برمي گرداني، و مي گ3
  . زيراكه هزار سال در نظر تو مثل ديروز است كه گذشته باشد و مثل پاسي از شب4
  .بامدادان مثل گياهي كه مي رويد.  مثل سيالب ايشان را رفته اي و مثل خواب شده اند5
  .شامگاهان بريده و پژمرده مي شود.  بامدادان مي شكُفَد و مي رويد6
  . در غضب تو كاهيده مي شويم و در خشم تو پريشان مي گرديم زيرا كه7
  . چونكه گناهان ما را در نظر خود گذارده اي و خفاياي ما را در نور روي خويش8
  .  زيرا كه تمام روزهاي ما در خشم تو سپري شد و سالهاي خود را مثل خيالي بسر برده ايم9
  .ليكن فخر آنها محنت و بطالت است زيرا به زودي تمام شده، پرواز مي كنيم. ه، هشتاد سال باشد ايام عمر ما هفتاد سال است و اگر از بني10
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  كيست كه شدت خشم تو را مي داند و غضب تو را چنانكه از تو مي بايد ترسيد؟ 11

  . ما را تعليم ده تا ايام خود را بشماريم تا دل خردمندي را حاصل نماييم12
  .ابه كي؟ و بر بندگان خود شفقت فرمات!  رجوع كن اي خداوند13
  . صبحگاهان ما را از رحمت خود سير كن تا تمامي عمر خود را ترنم و شادي نماييم14
  . ما را شادمان گردان به عوض ايامي كه ما را مبتال ساختي و سالهايي كه بدي را ديده ايم15
  .ايشان اعمال تو بر بندگانت ظاهر بشود و كبريايي تو بر فرزندان 16
  !عمل دستهاي ما را استوار گردان!  جمال خداوند خداي ما بر ما باد و عمل دستهاي ما را بر ما استوار ساز17
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  . قادر مطلق ساكن خواهد بود  زير ساية  آنكه درسترحضرت اعلي نشسته است،1
  . دارم درباره خداوند مي گويم كه او ملجا و قلعه من است و خداي من كه بر او توكّل2
  . زيرا كه او تو را از دام صياد خواهد رهايند و از وباي خبيث3
  .راستي او تو را مجن و سپرخواهد بود.  به پرهاي خود تو را خواهد پوشانيد و زير بالهايش پناه خواهي گرفت4
  .  از خوفي در شب نخواهي ترسيد و نه از تيري كه در روز مي پرد5
  .      ريكي مي خرامد و نه از طاعوني كه وقت ظهر فساد مي كند و نه از وبايي كه در تا6
  .ليكن نزد تو نخواهد رسيد.  هزار نفر به جانب تو خواهند افتاد و ده هزار به دست راست تو7
 .  فقط به چشمان خود خواهي نگريست و پاداش شريران را خواهي ديد8

  .   ي را مأواي خويش گردانيده اي زيرا گفتي تو اي خداوند ملجاي من هستي و حضرت اعل9
  . هيچ بدي بر تو واقع نخواهد شد و باليي نزد خيمه تو نخواهد رسيد10
  . تو امر خواهد فرمود تا در تمامي راههايت تو را حفظ نمايند  زيرا كه فرشتگان خود را دربارة11
  . تو را بر دستهاي خود برخواهند داشت، مبادا پاي خود را به سنگ بزني12
 .  شير بچه و اژدها را پايمال خواهي كرد  و شير و افعي پاي خود خواهي نهاد؛13

  . چونكه به من رغبت دارد و او را خواهم رهانيد و چونكه به اسم من عارف است او را سرافراز خواهم ساخت14
  . داده، معزَّزخواهم ساختمن در تنگي با او خواهم بود و او را نجات.  چون مرا مي خواند او را اجابت خواهم كرد15
 .  به طول ايام او را سير مي گردانم و نجات خويش را بدو نشان خواهم داد16
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  . اي حضرت اعلي  خداوند را حمد گفتن نيكو است و به نام تو تسبيح خواندن،1
  . بامدادان رحمت تو را اعالم نمودن و در هر شب امانت تو را2
  . رباب و به نغمه هجايون و بربط بر ذات ده اوتار و بر3
  .به سبب اعمال دستهاي تو ترنم خواهد نمود.  زيراكه اي خداوند مرا به كارهاي خودت شادمان ساخته اي4
  . اي خداوند اعمال تو چه عظميم است و فكرهاي تو بي نهايت عميق5
  . مرد وحشي اين را نمي داند و جاهل در اين تأمل نمي كند6
  . براي اين است كه تا به ابد هالك گردند مثل علف مي رويند و جميع بدكاران مي شكفند، وقتي شريران 7
  . تا ابداآلباد  ليكن تو اي خداوند بر اعلي عليين هستي،8
 .  هان دشمنان تو هالك خواهند شد و جميع بدكاران پراكنده خواهند شد  زيرا اينك دشمنان تو اي خداوند،9

  . او وحشي بلند كرده اي و به روغن تازه مسح شده ام و اما شاخ مرا مثل گ10
 .  و چشم من بر دشمنانم خواهد نگريست وگوشهاي من از شريراني كه با من مقاومت مي كنند خواهد شنيد11

  . عادل مثل درخت خرما خواهد شكفت و مثل سرو آزاد در لبنان نمو خواهد كرد12
  . در صحنهاي خداي ما خواهند شكفت  خداوند غرس شده اند،  آناني كه در خانة13
  .  در وقت پيري نيز ميوه خواهند آورد و تروتازه و سبز خواهند بود14
 .  من است و دروي هيچ بي انصافي نيست او صخرة.  تا اعالم كنند كه خداوند راست است15
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ربع مسكون نيز پايدارگرديده است . ته و كمر خود را به قوت بسته استخداوند خود را آراس. خداوند سلطنت را گرفته، و خود را به جالل آراسته است  1
  .و جنبش نخواهد خورد

 .  تخت تو از ازل پايدار شده است و تو از قديم هستي2

  .سيالبها خروش خود را برافراشته اند.  اي خداوند سيالبها برافراشته اند سيالبها آواز خود را برافراشته اند3
  .خداوند در اعلي عليين زورآورتر است.  فوق امواج زورآور دريا  بسيار، فوق آواز آبهاي4
 .اي خداوند، قدوسيتْ تو را مي زيبد تا ابداالباد.  شهادات تو بي نهايت امين است5
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  ! تجلّي فرما  اي خداي ذواالنتقام، اي يهوه خداي ذواالنتقام، 1
  !ت برسان اي داورجهان متعال شو و بر متكبران مكافا2
   اي خداوند تا به كي شريران فخر خواهند نمود ؟    3
  . قوم تو را مي شكنند و ميراث تو را ذليل مي سازند اي خداوند،. جميع بدكاران الف مي زنند.  حرفها مي زنند و سخنان ستم آميز مي گويند4
  .مي رسانند  بيوه زنان و غريبان را مي كشند و يتيمان را به قتل5
 .  گويند ياه نمي بيند و خداي يعقوب مالحظه نمي نمايد و مي6

  و اي ابلهان كي تعقل خواهيد نمود؟ !  اي احمقان قوم بفهميد7
  او كه چشم را ساخت، آيا نمي بيند؟  كه او گوش را غرس نمود، آيا نمي شنود؟8

   انسان مي آموزد؟       او كه امت ها را تأديب مي كند، آيا توبيخ نخواهد نمود، او كه معرفت را به9
 . خداوند فكرهاي انسان را مي داند كه محض بطالت است10
   خوشابحال شخصي كه او را تأديب مي نمايي و از شريعت خود او را تعليم مي دهي  اي ياه،11
  . مادامي كه حفره اي براي شريران كنده شود  تا او را از روزهاي بال راحت بخشي،12
  .خود را رد نخواهد كرد و ميراث خويش را ترك نخواهد نمود زيرا خداوند قوم 13
 .  زيرا كه داوري به انصاف رجوع خواهد كرد و همه راست دالن پيروي آن را خواهند نمود14

  . كيست كه براي من با شريران مقاومت خواهد كرد وكيست كه با بدكاران مقابله خواهد نمود15
  .ان من به زودي در خاموشي ساكن مي شد اگر خداوند مددكار من نمي بود، ج16
 .  چون گفتم كه پاي من مي لغزد، پس رحمت تو اي خداوند مرا تأييد نمود17

  . در كثرت انديشه هاي دل من، تسلي هاي تو جانم را آسايش بخشيد18
   كه فساد را به قانون اختراع مي كند؟   آيا كرسي شرارت با تو رفاقت تواند نمود،19
  . مرد صديق با هم جمع مي شوند و بر خون بي گناه فتوا مي دهند بر جان 20
  . ليكن خداوند براي من قلعه بلند است و خدايم صخره ملجاي من است21
 .  و گناه ايشان را بر ايشان راجع خواهد كرد و ايشان را در شرارت ايشان فاني خواهد ساخت يهوه خداي ما ايشان را فاني خواهد نمود22
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  !اييد خداوند را بسراييم و صخره نجات خود را آواز شادماني دهيم بي1
  ! و با مزامير او را آواز شادماني دهيم!  به حضور او با حمد نزديك بشويم2
    زيرا كه يهوه، خداي بزرگ است،3
  .نشيبهاي زمين در دست وي است و فرازهاي كوهها از آن او.  و پادشاه عظيم بر جميع خدايان4
 .  و دستهاي وي خشكي را مصور نمود  او آن را بساخت؛ ، از آن اوست دريا 5

  ! بياييد عبادت و سجده نماييم و به حضور آفريننده خود خداوند زانو زنيم6
  ! امروز كاش آواز او را مي شنيديد ! دست او مي باشيم و ما قوم مرتع و گلة!  زيرا كه او خداي ما است7
  . مانند يوم مسا در صحرا ل مريبا، دل خود را سخت مسازيد، مث8
  . چون اجداد شما مرا آزمودند و تجربه كردند و اعمال مرا ديدند9

479



  .  چهل سال از آن قوم محزون بودم و گفتم قوم گمراه دل هستند كه طُرق مرا نشناختند10
 . پس در غضب خود قسم خوردم، كه به آرامي من داخل نخواهند شد11
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  !       اي تمامي زمين خداوند را بسراييد! تازه بسراييد يهوه را سرود 1
  . روز به روز نجات او را اعالم نماييد ! خداوند را بسراييد و نام او را متبارك خواهيد2
  . درميان امت ها جالل او را ذكر كنيد وكارهاي عجيب او را در جميع قومها3
  .يب است بر جميع خدايانو او مه.  زيرا خداوند عظيم است و بي نهايت حميد4
  . ليكن يهوه آسمانها را آفريد  زيرا جميع خدايان امت ها بتهايند،5
 .  مجد و جالل به حضور وي است و قّوت و جمال در قدس وي6

  !     خداوند را به جالل و قوت توصيف نماييد!  اي قبايل قوم ها خداوند را توصيف نماييد7
  !هديه بياوريد و به صحنهاي او بياييد! وصيف نماييد خداوند را به جالل اسم او ت8
  !اي تمامي زمين از حضور وي بلرزيد!  خداوند را در زينت قدوسيت بپرستيد9
 . قومها را به انصاف داوري خواهد نمود. ربع مسكون نيز پايدارشد و جنبش نخواهد خورد.  درميان امت ها گوييد خداوند سلطنت گرفته است10

  . دريا و پري آن غرش نمايد. شادي كند و زمين مسرورگردد آسمان 11
  آنگاه تمام درختان جنگل ترنم خواهند نمود.  صحرا و هرچه در آن است، به وجد آيد12
 .ربع مسكون را به انصاف داوري خواهد كرد و قوم ها را به امانت خود.  به حضورخداوند زيراكه مي آيد، زيراكه براي داوري جهان مي آيد13
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  . پس زمين شادي كند و جزيره هاي بسيار مسرور گردند  خداوند سلطنت گرفته است،1
  . عدل و انصاف قاعدة تخت اوست.  ابرها و ظلمت غليظ گرداگرد اوست2
  .  آتش پيش روي وي مي رود و دشمنان او را به اطرافش مي سوازند3
  .  بديد و بلرزيدزمين اين را.  برق هايش ربع مسكون را روشن مي سازد4
  . كوهها از حضور خداوند مثل موم گداخته مي شود، از حضور خداوند تمامي جهان5
  .  آسمانها عدالت او را اعالم مي كنند و جميع قوم ها جالل او را مي بينند6
 . همة پرستندگان بتهاي تراشيده خجل خدايان او را بپرستيد7
  .ا مسرور گرديدند، اي خداوند به سبب داوريهاي تو صهيون شنيد و شادمان شد و دختران يهود8
 .بر جميع خدايان، بسياراعلي هستي.  زيرا كه تو اي خداوند بر تمامي روي زمين متعال هستي9
  .ايشان را از دست شريران مي رهاند. او حافظ جانهاي مقدسان خود است!  اي شما كه خداوند را دوست مي داريد، از بدي نفرت كنيد10
  .نور براي عادالن كشته شده است و شادماني براي راست دالن 11
 .و ذكر قدوسيت او را حمد بگوييد!  اي عادالن، در خداوند شادمان باشيد12
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  .دست راست و بازوي قدوس او، او را مظّفرساخته است.  براي خداوند سرود تازه بسراييد زيرا كارهاي عجيب كرده است1
  .را اعالم نموده، و عدالتش را به نظر امت ها مكشوف كرده است خداوند نجات خود 2
 .همة اقصاي زمين نجات خداي ما را ديده اند.  رحمت و امانت خود را با خاندان اسرائيل به ياد آورد3
  .         بانگ زنيد و ترنّم نماييد و بسراييد.  اي تمامي زمين، خداوند را آواز شادماني دهيد4
  !با بربط و با آواز نغمات! با بربط بسراييد خداوند را 5
  !به حضور يهوه پادشاه آواز شادماني دهيد!  با كَرِنّاها و آواز سرنا6
  !ربع مسكون و ساكنان آن!  دريا و پري آن بخروشد7
  .و كوهها با هم ترنّم نمايند!  نهرها دستك بزنند8
 .ن را به انصاف داوري خواهد كرد و قومها را به راستيربع مسكو.  به حضور خداوند زيرا به داوري جهان مي آيد9
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  !بر كروبيين جلوس مي فرمايد، زمين متزلزل گردد!  خداوند سلطنت گرفته است، پس قوم ها بلرزند1
  ! خداوند در صيهون عظيم است و او بر جميع قوم ها متعال است2
  . اسم عظيم و مهيب تو را حمد بگويند، كه او قدوس است3
 .تو راستي را پايداركرده، و انصاف و عدالت را در يعقوب به عمل آورده اي.  و قّوت پادشاه، انصاف را دوست مي دارد4
  .       يهوه خداي ما را تكريم نماييد و نزد قدمگاه او عبادت كنيد، كه او قدوس است5
  .واندند و او ايشان را اجابت فرموديهوه را خ.  موسي و هارون از كاهنانش و سموئيل از خوانندگان نام او6
 . در ستون ابر بديشان داد نگاه داشتند7
  .اما از اعمال ايشان انتقام كشيدي. ايشان را خداي غفور بودي.  اي يهوه خداي ما تو ايشان را اجابت فرمودي8
 .قّدوس استزيرا يهوه خداي ما .  يهوه خداي ما را متعال بخوانيد و نزد كوه مقدس او عبادت كنيد9
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  . اي تمامي روي زمين خداوند را آواز شادماني دهيد1
  . خداوند را با شادي عبادت نماييد و به حضور او با ترنّم بياييد2
  . ما قوم او هستيم و گوسفندان مرتع او.  بدانيد كه يهوه خداست؛ او ما را آفريد3
  !      او را حمد گوييد و نام او را متبارك خوانيد! تسبيح  به دروازه هاي او با حمد بياييد و به صحنهاي او با 4
 . زيراكه خداوند نيكوست و رحمت او ابدي و امانت وي تا ابداآلباد5
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  .نزد تو اي خداوند، تسبيح خواهم خواند.  رحمت و انصاف را خواهم سراييد1
  .مد؟ در خانة خود با دل سليم سالك خواهم شدنزد من كي خواهي آ.  در طريق كامل به خردمندي  رفتار خواهم نمود2
  .  كار كج روان را مكروه مي دارم، به من نخواهد چسبيد.  چيزي بد را پيش نظر خود نخواهم گذاشت3
  .شخص شرير را نخواهم شناخت.  دل كج از من دور خواهد شد4
  .كه چشم بلند و دل متكبر دارد تحمل نخواهم كردكسي را .  كسي را كه درخُفيه به همساية خود غيبت گويد، هالك خواهم كرد5
  .كسي كه به طريق كامل سالك باشد، خادم من خواهم بود.  چشمانم بر امناي زمين است تا با من ساكن شوند6
  .دروغ گو پيش نظر من نخواهد ماند.  حليه گر درخانة من ساكن نخواهد شد7
 .تا جميع بدكاران را از شهر خداوند منقطع سازم همة شريران زمين را صبحگاهان هالك خواهم كرد 8
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  .  اي خداوند دعاي مرا بشنو، و فرياد من نزد تو برسد1
  . گوش خود را به من فراگير، و روزي كه بخوانم مرا به زودي اجابت فرما.  در روز تنگي ام روي خود را از من مپوشان2
  .ثل هيزم سوخته گرديد زيرا روزهايم مثل دود تلف شد و استخوانهايم م3
  . دل من مثل گياه زده شده و خشك گرديده است زيرا خوردن غذاي خود را فراموش مي كنم4
  . به سبب آواز نالة خود، استخوانهايم به گوشت من چسبيده است5
  . مانند مرغ سقّاي صحرا شده، و مثل بوم خرابه ها گرديده ام6
  . م، منفرد گشته ام پاسباني مي كنم و مثل گنجشك بر پشت با7
  . تمامي روز دشمنانم مرا سرزنش مي كنند و آناني كه بر من ديوانه شده اند مرا لعنت مي نمايند8
   زيرا خاكستر را مثل نان خورده ام و مشروب خود را با اشك آميخته ام،9
  .  به سبب غضب و خشم تو زيرا كه مرا برافراشته و به زير افكنده اي10
 . سايه زوال پذير گرديده و من مثل گياه پژمرده شده ام روزهايم مثل11
  !و ذكر تو تا جميع نسل هاست!  ليكن تو اي خداوند جلوس فرموده اي تا ابداآلباد12
  . تو برخاسته، بر صهيون ترحم خواهي نمود زيرا وقتي است كه بر او رأفت كني و زماني معين رسيده است13
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  .   ي رغبت دارند و بر خاك او شفقت مي نمايند چونكه بندگان تو در سنگهاي و14
  . پس امت ها از نام خداوند خواهند ترسيد و جميع پادشاهان جهان از كبريايي تو15
  . زيرا خداوند صهيون را بنا نموده، و در جالل خود ظهور فرموده است16
 .  به دعاي مسكينان توجه نموده، و دعاي ايشان را خوار نشمرده است17

  .ين براي نسل آينده نوشته مي شود تا قومي كه آفريده خواهند شد خداوند را تسبيح بخوانند ا18
  . زيرا كه از بلندي قدس خود نگريسته، خداوند از آسمان بر زمين نظر افكنده است19
  .  تا نالة اسيران را بشنود و آناني را كه به موت سپرده شده اند آزاد نمايد20
  در صهيون ذكر نمايند و تسبيح او را در اورشليم،  تا نام خداوند را 21
 . هنگامي كه قوم ها با هم جمع شوند و ممالك نيز تا خداوند را عبادت نمايند22
  . توانايي مرا در راه ناتوان ساخت و روزهاي مرا كوتاه گردانيد23
  . ستسالهاي تو تا جميع نسل ها ا. اي خداي من مرا در نصف روزهايم برمدار:  گفتم24
  . از قديم بنياد زمين را نهادي و آسمان ها عمل دستهاي تو است25
و مثل ردا آنها را .  آنها فاني مي شوند، ليكن تو باقي هستي و جميع آنها فاني مي شوند، ليكن تو باقي هستي و جميع آنها مثل جامه مندرس خواهند شد26

  .تبديل خواهي كرد و مبدل خواهند شد
  .   هستي و سالهاي تو تمام نخواهد گرديد ليكن تو همان27
 . فرزندان بندگانت باقي خواهند ماند و ذريت ايشان در حضور تو پايدار خواهند بود28
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  .و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارك خواند!  اي جان من خداوند را متبارك بخوان1
  ! سان هاي او را فراموش مكن اي جان من خداوند را متبارك بخوان و جميع اح2
   كه تمام گناهانت را مي آمرزد و همة مرض هاي تو را شفا مي بخشد؛3
   كه حيات تو را از هاويه فديه مي دهد و تاج رحمت و رأفت را بر سر تو مي نهد؛4
 . كه جان تو را به چيزهاي نيكو سير ميكند تا جواني تو مثل عقاب تازه شود5
  . جا مي آورد و انصاف را براي جميع مظلومان خداوند عدالت را به6
  . طريق هاي خويش را به موسي تعليم داد و عمل هاي خود را به بني اسرائيل7
  . خداوند رحمان و كريم است؛ دير غضب و بسيار رحيم8
  . تا به ابد محاكمه نخواهد نمود و خشم را هميشه نگاه نخواهد داشت9
  . ه، و به ما به حسب خطاياي ما جزا نداده است با ما موافق گناهان عمل ننمود10
  . زيرا آنقدر كه آسمان از زمين بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظيم است11
  .  به اندازه اي كه مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دوركرده است12
  .، همچنان خداوند بر ترسندگان خود رأفت مي نمايد چنانكه پدر بر فرزندان خود رئوف است13
  . زيرا جبلّت ما را مي داند و ياد مي دارد كه ما خاك هستيم14
  . و اما انسان، ايام او مثل گياه است، مثل گل صحرا همچنان مي شكفد15
 . زيرا كه باد بر آن مي وزد و نابود مي گردد و مكانش ديگر آن را نمي شناسد16
  . حمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابداآلباد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان ليكن ر17
  .         بر آناني كه عهد او را حفظ مي كنند و فرايض او را ياد مي دارند تا آنها را به جا آورند18
 . خداوند تخت خود را بر آسمانها استوار نموده، و سلطنت او بر همه مسلّط است19
  ! داوند را متبارك خوانيد، اي فرشتگان او كه در قوت زورآوريد و كالم او را به جا مي آوريد و آواز كالم او را گوش مي گيريد خ20
  !و اي خادمان او كه ارادة او را بجا مي آوريد!  اي جميع لشكرهاي او خداوند را متبارك خوانيد21
 !اي جان من خداوند را متبارك بخوان. ر همة مكان هاي سلطنت اود!  اي همة كارهاي خداوند او را متبارك خوانيد22
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  .به عزّت و جالل ملبس هستي! اي يهوه خداي من تو بي نهايت عظيم هستي! اي جان من، خداوند را متبارك بخوان 1
  .آسمانها را مثل پرده پهن ساخته اي .  خويشتن را به نور مثل ردا پوشانيده اي2
  خود را بر آبها بنا كرده است و ابرها را مركب خود نموده و بر بالهاي باد مي خرامد؛       آن كه غرفات 3
   فرشتگان خود را بادها مي گرداند و خادمان خود را آتش مشتعل؛4
  . كه زمين را بر اساسش استوار كرده، تا جنبش نخورد تا ابدااآلباد5
  . ا بر كوهها ايستاده اند آن را به لجه ها مثل ردا پوشانيده اي، كه آبه6
  .از آواز رعد تو پراكنده مي شوند.  از عتاب تو مي گريزند7
  . به فراز كوهها برمي آيند، و به همواريها فرود مي آيند، به مكاني كه براي آنها مهيا ساخته اي8
  .   حدي براي آنها قرارداده اي كه از آن نگذرند و برنگردند تا زمين را بپوشانند9
  .ه چشمه ها را در واديها جاري مي سازد تا درميان كوهها روان بشوند ك10
  . تمام حيوانات صحرا را سيراب مي سازند تا گورخران تشنگي خود را فرو نشانند11
  . بر آنها مرغان هوا ساكن مي شوند و از ميان شاخه ها آواز خود را مي دهند12
 . ز ثمرات اعمال تو زمين سير مي شود او از غرفات خود كوهها را سيراب مي كند و ا13

   نباتات را براي بهايم مي روياند و سبزه ها را براي خدمت انسان، و نان را از زمين بيرون مي آورد، 14
  . و شراب را كه دل انسان را شادمان مي كند، و چهرة او را به روغن شاداب مي سازد؛ و دل انسان را به نان قوي مي گرداند15
   خداوند شادابند، يعني سروهاي آزاد لبنان كه غرس كرده است،  درختان16
  . كه در آنها مرغان آشيانهاي خود را مي گيرند و اما صنوبر خانة لق لق مي باشد17
  .  كوههاي بلند براي بزهاي كوهي و صخره ها براي يربوع ملجاء است18
 . ماه را براي موسمها ساخت و آفتاب مغرب خود را مي داند19
  . تاريكي مي سازي و شب مي شود كه در آن همة حيوانات جنگلي راه مي روند20
  . شيربچگان براي شكار خود غرش مي كنند و خوراك خويش را از خدا مي جويند21
  . چون آفتاب طلوع مي كند جمع مي شوند و در بيشه هاي خود مي خوابند22
 .ويش تا شامگاه  انسان براي عمل خود بيرون مي آيد و به جهت شغل خ23
  . زمين از دولت تو پر است. جميع آنها را به حكمت كرده اي!  اي خداوند اعمال تو چه بسيار است24
  .  و آن درياي بزرگ و وسيع االطراف نيز كه در آن حشرات از حد شماره زياده اند و حيوانات خرد و بزرگ25
  .جهت بازي كردن در آن آفريده اي و در آن كشتيها راه  مي روند و آن لوياتان كه به 26
  . جميع اينها از تو انتظارمي كشند تا خوراك آنها را در وقتش برساني27
  .  دست خود را باز مي كني، پس از چيزهاي نيكو سير مي شوند.  آنچه را كه به آنها مي دهي، فرا مي گيرند28
  .ض مي كني، پس مي ميرند و به خاك خود برمي گردندروح آنها را قب.  روي خود را مي پوشاني، پس مضطرب مي گردند29
 .  چون روح خود را مي فرستي، آفريده مي شوند و روي زمين را تازه مي گرداني30

  .خداوند از اعمال خود راضي خواهد بود.  جالل خداوند تا ابداآلباد است31
  .ش فشان مي شوندكوهها را لمس مي كند، پس آت.  كه به زمين نگاه مي كند و آن مي لرزد32
  . براي خداي خود تسبيح خواهم خواند تا وجود دارم.  خداوند را خواهم سراييد تا زنده مي باشم33
  .  تفكّر من او را لذيذ بشود و من در خداوند شادمان خواهم بود34
 !هلّلوياه! خواناي جان من، خداوند را متبارك ب.  گناهكاران از زمين نابود گردند و شريران ديگر يافت نشوند35
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  . اعمال او را درميان قوم ها اعالم نماييد.  يهوه را حمد گوييد و نام او را بخوانيد1
  . در تمام كارهاي عجيب او تفكر نماييد.  او را بسراييد براي او تسبيح بخوانيد2
  .دل طالبان خداوند شادمان باشد.  در نام قدوس او فخركنيد3
  .ا بطلبيد؛ روي او را پيوسته طالب باشيد خداوند و قوت او ر4
 .آيات او و داوريهاي دهان او را.  كارهاي عجيب را كه او كرده است به ياد آوريد5

483



   اي فرزندان يعقوب، برگزيدة او،  اي ذريت بندة او ابراهيم،6
  .داوريهاي او در تمامي جهان است!  يهوه خداي ماست7
  .آلباد و كالمي را كه بر هزاران پشت فرموده است عهد خود را ياد مي دارد تا ابدا8
  .  آن عهدي را كه با ابراهيم بسته و قسمي را كه براي اسحاق خورده است9
  . و آن را براي يعقوب فريضه اي استوار ساخت و براي اسرائيل عهد جاوداني10
  . و گفت كه زمين كنعان را به تو خواهم داد تا حصّة ميراث شما شود11
  امي كه عددي معدود بودند، قليل العدد و غربا در آنجا، هنگ12
  . و از امتي تا امتي سرگردان مي بودند و از يك مملكت تا قوم ديگر13
   او نگذاشت كه كسي بر ايشان ظلم كند بلكه پادشاهان را به خاطر ايشان توبيخ نمود 14
  . كه بر مسيحان من دست مگذاريد و انبياي مرا ضرر مرسانيد15
   پس قحطي را بر آن زمين خواند و تمامي قوام نان را شكست،16
  .  و مردي پيش روي ايشان فرستاد، يعني يوسف را كه او را به غالمي فروختند17
   پايهاي وي را به زنجيرها خستند و جان او در آهن بسته شد، 18
  .    تا وقتي كه سخن او واقع شد و كالم خداوند او را امتحان نمود19
  . آنگاه پادشاه فرستاده، بندهاي او را گشاد و سلطان قوم ها او را آزاد ساخت20
   او را بر خانة خود حاكم قرار داد و مختار بر تمام مايملك خويش،21
 . تا به ارادة خود سروران او را بند نمايد و مشايخ او را حكمت آموزد22
  . بت پذيرفت پس اسرائيل به مصر درآمدند و يعقوب در زمين حام غر23
  .  و او قوم خود را به غايت بارور گردانيد و ايشان را از دشمنان ايشان قوي تر ساخت24
 .  ليكن دل ايشان را برگردانيد تا بر قوم او كينه ورزند و بر بندگان وي حيله نمايند25

  . بندة خود موسي را فرستاد و هارون را كه برگزيده بود26
 . يان ايشان اقامه كردند و عجايب او را در زمين حام كلمات و آيات او را درم27

  .پس به كالم او مخالفت نورزيدند.  ظلمت را فرستاد كه تاريك گرديد28
  .  آبهاي ايشان را به خون مبدل ساخت و ماهيان ايشان را مي رانيد29
 .  زمين ايشان غوكها را به ازدحام پيدا نمود، حتّي در حرمهاي پادشاهان ايشان30

  . او گفت و انواع مگسها پديد آمد و پشه ها در همة حدود ايشان31
  . تگرگ را به عوض باران بارانيد و آتش مشتعل را در زمين ايشان32
  . موها و انجيرهاي ايشان را زد و درختان محآل ايشان را بشكست33
  . او گفت و ملخ پديد آمد و كرمها از حد شماره افزون34
  .مين ايشان بخوردند و ميوه هاي زمين ايشان را خوردند و هر سهم را در ز35
  .  اوايل تمامي قوت ايشان را  و جميع نخست زادگان را در زمين ايشان زد،36
 .  و ايشان را با طال و نقره بيرون آورد كه در اسباط ايشان يكي ضعيف نبود37

  .       آنها مستولي گرديده بود مصريان از بيرون رفتن ايشان شاد بودند زيرا كه خوف ايشان بر38
  . ابري براي پوشش گسترانيد و آتشي كه شامگاه روشنايي دهد39
  .  سؤال كردند پس سلْوي براي ايشان فرستاد و ايشان را از نان آسمان سير گردانيد40
  . در جايهاي خشك مثل نهر روان گرديد  صخره را بشكافت و آب جاري شد؛41
  . خويش ابراهيم را د را به ياد آورد و بندة زيرا كالم مقّدس خو42
  .  و قوم خود را با شادماني بيرون آورد و برگزيدگان خويش را با ترنّم43
  .  و زمينهاي امت ها را بديشان داد و زحمت قوم ها را وارث شدند44
 ! هللوياه.  تا آنكه فرايض او را نگاه دارند و شريعت او را حفظ نمايند45
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  !خداوند را حمد بگوييد زيرا كه او نيكو است و رحمت او تا ابداالباد! ياه هللو1
   كيست كه اعمال عظيم خداوند را بگوييد و همة تسبيحات او را بشنواند؟ 2
  .  وقت عمل آورد  خوشا بحال آناني كه انصاف را نگاه دارند و آن كه عدالت را در همة3
  .كه با قوم خود مي داري؛ و به نجات خود از من تفقّد نما اي خداوند مرا ياد كن به رضامندي يي 4
 .  تا سعادت برگزيدگان تو را ببينم و به شادماني قوم تو مسرور شوم و با ميراث تو فخر نمايم5

  . شرارت كرده ايم  با پدران خود گناه نموده ايم و عصيان ورزيده،6
  .ت رحمت تو را به ياد نياوردند، بلكه نزد دريا يعني بحر قلزم فتنه انگيختند پدران ما كارهاي عجيب تو را در مصر نفهميدند و كثر7
  . ليكن به خاطر اسم خود ايشان را نجات داد تا توانايي خود را اعالن نمايد8
  .پس ايشان را در لجه ها مثل بيابان رهبري فرمود.  و بحر قُلُزم را عتاب كرد كه خشك گرديد9
  .من نجات داد و از دست خصم رهايي بخشيد و ايشان را از دست دش10
  . و آب، دشمنان ايشان را پوشانيد كه يكي از ايشان باقي نماند11
  .       آنگاه به كالم او ايمان آوردند وحمد او را سراييدند12
  . ليكن اعمال او را به زودي فراموش كردند و مشورت او را انتظار نكشيدند13
  .در باديه؛ و خدا را امتحان كردند در هامون بلكه شهوت پرستي نمودند 14
 .ليكن الغري در جانهاي ايشان فرستاد.  و مسألت ايشان را بديشان داد15
  . پس به موسي در اردو حسد بردند و به هارون، مقّدس يهوه16
  . داتان را فرو برد و جماعت ابيرام را پوشاند  و زمين شكافته شده،17
  . افروخته شده، شعلة آتش شريران را سوزانيد و آتش، در جماعت ايشان18
  . گوساله اي درحوريب ساختند و بني ريخته شده را پرستش نمودند19
  . و جالل خود را تبديل نمودند به مثال گاوي كه علف مي خورد20
   خود را فراموش كردند كه كارهاي عظيم در مصركرده بود،  و خداي نجات دهندة21
  . ر زمين حام و كارهاي ترسناك را در بحر قلزم و اعمال عجيبه را د22
  . آنگاه گفت كه ايشان را هالك بكند، اگر برگزيده او موسي در شكاف به حضور وي نمي ايستاد، تا غضب او را از هالكت ايشان برگرداند23
  . و زمين مرغوب را خوار شمردند و به كالم وي ايمان نياوردند24
  .كردند و قول خداوند را استماع ننمودند و در خيمه هاي خود همهمه 25
  .    لهذا دست خود را بر ايشان برافراشت، كه ايشان را در صحرا از پا درآورد26
  .  و ذريت ايشان را درميان امت ها بيندازد و ايشان را در زمينها پراكنده كند27
  . پس به بعل فغور پيوستند و قرباني هاي مردگان را خوردند28
  . ه كارهاي خود خشم او را به هيجان آوردند و با بر ايشان سخت آمد و ب29
  . آنگاه فينحاس برپا ايستاده، داوري نمود و وبا برداشته شد30
 .  و اين براي او به عدالت محسوب گرديد، نسالً بعد نسل تا ابداالباد31

  . زاري عارض گرديدحتي موسي را به خاطر ايشان آ.  و او را نزد آب مريبه غضبناك نمودند32
  . زيرا كه روح  او را تلخ ساختند، تا از لبهاي خود ناسزا گفت33
  . و آن قوم را هالك نكردند، كه درباره ايشان خداوند امر فرموده بود34
  . بلكه خويشتن را با امت ها آميختند و كارهاي ايشان را آموختند35
  .ايشان دام گرديد و بتهاي ايشان را پرستش نمودند تا آنكه براي 36
   و پسران و دختران خويش را براي ديوها قرباني گذرانيدند،37
  . و خون بي گناه را ريختند يعني خون پسران و دختران خود را كه آن را براي بتهاي كنعان ذبح كردند و زمين را از خون ملوث گرديد38
  . و از كارهاي خود نجس شدند و در افعال خويش زناكار گرديدند39
  .   لهذا خشم خداوند بر قوم خود افروخته شد و ميراث خويش را مكروه داشت40
  . و ايشان را به دست امت ها تسليم نمود تا آناني كه از ايشان نفرت داشتند، بر ايشان حكمراني كردند41
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  .     و دشمنان ايشان بر ايشان ظلم نمودند و زيردست ايشان ذليل گرديدند42
  .ليكن به مشورتهاي خويش بر او فتنه كردند و به سبب گناه خويش خوار گرديدند. ر ايشان را خالصي داد بارهاي بسيا43
  . وقتي كه فرياد ايشان را شنيد  با وجود اين، بر تنگي ايشان نظر كرد،44
  . عهد خود را به ياد آورد و در كثرت رحمت خويش بازگشت نمود  و به خاطر ايشان،45
 . مت داد، در نظر جيمع اسيركنندگان ايشان و ايشان را حر46

  .تا نام قدوس تو را حمد گوييم و در تسبيح تو فخر نماييم! و ما را از ميان امت ها جمع كن!  اي يهوه خداي ما، ما را نجات ده47
 !هلّلوياه. و تمامي قوم بگويند آمين.  يهوه خداي اسرائيل متبارك باد از ازل تا ابداالباد48
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  .خداوند را حمد بگوييد زيرا كه او نيكو است و رحمت باقي است تا ابداالباد 1
  . فديه شدگان خداوند اين را بگويند كه ايشان را از دست دشمن فديه داده است2
  . و ايشان را از بلدان جمع كرده، از مشرق و مغرب و از شمال و جنوب3
  .ي و شهري براي سكونت نيافتند در صحرا آواره شدند  و در باديه اي بي طريق4
  . گرسنه و تشنه نيز شدند و جان ايشان در ايشان مستمند گرديد5
   آنگاه در تنگي خود نزد خداوند فرياد برآوردند و ايشان را از تنگيهاي ايشان رهايي بخشيد،6
 .  و ايشان را به راه مستقيم رهبري نمود، تا به شهري مسكون درآمدند7

  .به سبب رحمتش تشكّر نمايند و به سبب كارهاي عجيب وي با بني آدم پس خداوند را 8
  . زيرا كه جان آرزومند را سيرگردانيد و جان گرسنه را از چيزهاي نيكو پر ساخت9
  . آناني كه در تاريكي و ساية موت نشسته بودند، كه در مذلّت و آهن بسته شده بودند10
  .نصيحت حضرت اعلي اهانت كردند زيرا به كالم خدا مخالفت نمودند و به 11
  . و او دل ايشان را به مشقفّت ذليل ساخت؛ بلغزيدند و مدد كننده اي نبود12
  . آنگاه در تنگي خود نزد خداوند فرياد برآوردند و ايشان را از تنگيهاي ايشان رهايي بخشيد13
  . ايشان را از تاريكي و سايه موت بيرون آورد و بندهاي ايشان را بگسست14
  .  پس خداوند را به سبب رحمتش تشكّر نمايند و به سبب كارهاي عجيب او با بني آدم15
  . زيرا كه دروازه هاي برنجين را شكسته، و بندهاي آهنين را پاره كرده است16
  . خود را ذليل ساختند  خود و به سبب گناهان خويش،  احمقان به سبب طريق شريرانة17
  . را مكروه داشت و به دروازه هاي موت نزديك شدند جان ايشان هر قسم خوراك18
  . آنگاه در تنگي خود نزد خداوند فرياد برآوردند و ايشان را از تنگيهاي ايشان رهايي بخشيد19
 .  و كالم خود را فرستاده، ايشان را شفا بخشيد و ايشان را از هالكتهاي ايشان رهانيد20

  . ند و به سبب كارهاي عجيب او با بني آدم پس خداوند را به سبب رحمتش تشكر نماي21
  . و قرباني هاي تشكّر را بگذرانند و اعمال وي را به ترنّم ذكر كنند22
  . آناني كه در كشتيها به دريا رفتند، و در آبهاي كثير شغل كردند23
  .  اينان كارهاي خداوند را ديدند و اعمال عجيب او را در لجه ها24
  . را وزانيد و امواج آن را برافراشت او گفت پس باد تند 25
  . به آسمانها باال رفتند و به لجه ها فرود شدند و جان ايشان از سختي گداخته گرديد26
  .   سرگردان گشته، مثل مستان افتان و خيزان شدند و عقل ايشان تماماً حيران گرديد27
  .    ز تنگيهاي ايشان رهايي بخشيد آنگاه در تنگي خود نزد خداوند فرياد برآوردند و ايشان را ا28
  . طوفان را به آرامي ساكت ساخت كه موجهايش ساكن گرديد29
 .  پس مسرور شدند زيراكه آسايش يافتند و ايشان را به بندر مراد ايشان رسانيد30

  .  پس خداوند را به سبب رحمتش تشكّر نمايند و به سبب كارهاي عجيب او با بني آدم31
  . مجمع قوم متعال بخوانند و در مجلس مشايخ او را تسبيح بگويند و او را در32
  . او نهرها را به باديه مبدل كرد و چشمه هاي آب را به زمين تشنه33

486



  .  و زمين بارور را نيز به شوره زار به سبب شرارت ساكنان آن34
  .  آب مبدل كرد و زمين خشك را به چشمه هاي آب   باديه را به درياچة35
  .و گرسنگان را در آنجا ساكن ساخت تا شهري براي سكونت بنا نمودند 36
  . و مزرعه ها كاشتند و تاكستانها غرس نمودند و حاصل غلّه به عمل آوردند37
  . و ايشان را بركت داد تا به غايت كثير شدند و بهايم ايشان را نگذارد كم شوند38
  .و حزن و باز كم گشتند و ذليل شدند، از ظلم و شقاوت 39
  . ذلّت را بر رؤسا مي ريزد و ايشان را در باديه اي كه راه ندارد آواره مي سازد40
  . اما مسكين را از مشقتّش برمي افرازد و قبيله ها را مثل گله ها برايش پيدا مي كند41
  . شادمان مي شوند و تمامي شرارت دهان خود را خواهد بست  صالحان اين را ديده،42
 . د تا بدين چيزها تفكّر نمايد؟ كه ايشان رحمت هاي خداوند را خواهند فهميد كيست خردمن43
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  .من خواهم سراييد و ترنّم خواهم نمود و جالل من نيز. اي خدا دل من مستحكم است 1
  .من نيز در سحرگاه بيدار خواهم شد!  اي عود و بربط بيدار شويد2
  .م گفت و درميان طايفه ها تو را خواهم سراييد اي خداوند، تو را درميان قوم ها حمد خواه3
  ! و راستي تو تا افالك مي رسد!  زيراكه رحمت تو عظيم است، فوق آسمانها4
  !  اي خدا، بر فوق آسمانها متعال باش و جالل تو بر تمامي زمين5
 . به دست راست خود نجات ده و مرا اجابت فرما.  تا محبوبان تو خالصي يابند6

  .شكيم را تقسيم مي كنم و وادي سكّوت را خواهم پيمود. دوسيت خود سخن گفته است، پس وجد خواهم نمود خدا در ق7
  .  جلعاد از آن من است و منّسي از آن من، و يهودا عصاي سلطنت من8
  . موآب ظرف شست وشوي من است، و بر ادوم نعلين خود را خواهم انداخت و بر فلسطين فخر خواهم نمود9
   كه شهر مرا به شهر حصين درآورد؟ آيا نه تو اي خدا كه مرا به ادوم رهبري نمايد؟ كيست10
   آيا نه تو اي خدا كه ما را ترك كرده اي؟ و تو اي خدا كه با لشكرهاي ما بيرون نمي آيي؟11
  . ما را بر دشمن امداد فرما، زيراكه مدد انسان باطل است12
 .و دشمنان ما را پايمال خواهد نمود در خدا با شجاعت كار خواهيم كرد و ا13
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  ! اي خداي تسبيح من، خاموش مباش 1
  . زيراكه دهان شرارت و دهان فريب را بر من گشوده اند، و به زبان دروغ بر من سخن گفته اند2
  .  به سخنان كينه مرا احاطه كرده اند و بي سبب با من جنگ نموده اند3
  . مي كنند، و اما من دعا به عوض محبت من، با من مخالفت 4
  . و به عوض نيكويي به من بدي كرده اند، و به عوض محبت عداوت نموده5
  . مردي كه شرير را بر او بگمار، و دشمن به دست راست او بايستد6
  . هنگامي كه در محاكمه بيايد، خطاكار بيرون آيد و دعاي او گناه بشود7
  .ضبط نمايد ايام عمرش كم شود و منصب او را ديگري 8
  . فرزندان او يتيم بشوند، و زوجة وي بيوه گردد9
  . و فرزندان او آواره شده، گدايي بكنند و از خرابه هاي خود قوت بجويند10
  . طلبكار تمامي مايملك او را ضبط نمايد و اجنبيان محنت او را تاراج كنند11
  .ننمايد كسي نباشد كه بر او رحمت كند و بر يتيمان وي احدي رأفت 12
  . ذريت وي منقطع گردند و در طبقه بعد نام ايشان محو شود13
  . عصيان پدرانش نزد خداوند به ياد آورده شود و گناه مادرش محو نگردد14
  . و آنها در مد نظر خداوند دائماً بماند تا يادگاري ايشان را از زمين ببرد15
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  .فقر و مسكين جفا كرد و بر شكسته دل تا او را به قتل رساند زيراكه رحمت نمودن را به ياد نياورد، بلكه 16
  . چون كه لعنت را دوست مي داشت، بدو رسيده و چون كه بركت را نمي خواست، از او دور شده است17
  . و لعنت را مثل رداي خود دربرگرفت و مثل آب شكمش درآمد و مثل روغن در استخوانهاي وي18
  . مي پوشاند، و چون كمربندي كه به آن هميشه بسته مي شود، خواهد بود پس مثل جامه اي كه او را19
 . اين است اجرت مخالفانم از جانب خداوند و براي آناني كه بر جان من بدي مي گويند20
  . اما تو اي يهوه خداوند، به خاطر نام خود يا من عمل نما؛ چون كه رحمت تو نيكوست، مرا خالصي ده21
  .ير و مسكين هستم و   دل من در اندرونم مجروح است زيرا كه من فق22
  . مثل سايه اي كه در زوال باشد، رفته ام و مثل ملخ رانده شده ام23
  . زانوهايم از روزه داشتن مي لرزد و گوشتم از فربهاي كاهيده مي شود24
  . چون مرا مي بينند سر خود را مي جنبانند.  و من نزد ايشان عار گرديده ام25
  ي يهوه خداي من مرا اعانت فرما، و به حسب رحمت خود مرا نجات ده، ا26
  . تا بدانند كه اين است دست تو، و تو اي خداوند اين را كرده اي27 
  .ايشان برخيزند و خجل گردند و اما بندة تو شادمان شود.  ايشان لعنت بكنند، اما تو بركت بده28
  .      جالت خويش را مثل ردا بپوشند جفا كنندگانم به رسوايي ملبس شوند و خ29
  .      خداوند را به زبان خود بسيار تشكّرخواهم كرد و او را در جماعت كثير حمد خواهم گفت30
 .  زيرا كه به دست راست مسكين خواهد ايستاد تا او را از آناني كه بر جان او فتوا مي دهند برهاند31
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  .است من بنشين تا دشمنانت را پاي انداز تو سازمبه دست ر:  يهوه به خداوند من گفت1
  . درميان دشمنان خود حكمراني كن.  خداوند عصاي قوت تو را از صهيون خواهد فرستاد2
  . در زينتهاي قدوسيت، شبنم جوانيِ تو از رحم صحرگاه براي توست.  قوم تو در روزِ قوت تو، هداياي تبرعي مي باشند3
  .ه است و پشيمان نخواهد شد كه تو كاهن هستي تا ابداآلباد، به رتبه ملكيصدق خداوند قسم خورد4
  . خداوند كه به دست راست توست؛ در روز غضب خود پادشاهان را شكست خواهد داد5
  .از الشها پر خواهد ساخت و سر آنها را در زمين وسيع خواهد كوبيد.   درميان امت ها داوري خواهد كرد6
 .بنابراين سر خود را برخواهد افراشت. راه خواهد نوشيد از نهرِ سرِ 7
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  . خداوند را به تمامي دل حمد خواهم گفت، در مجلس راستان و در جماعت! هلّلوياه 1
  . و همگاني كه به آنها رغبت دارند در آنها تفتيش مي كنند  كارهاي خداوند عظيم است،2
  .يدار تا ابداآلباد كار او جالل و كبريايي است و عدالت وي پا3
  .خداوند كريم و رحيم است.  يادگاري براي كارهاي عجيب خود ساخته است4
  .عهد خويش را به ياد خواهد داشت تا ابداآلباد.  ترسندگان خود را رزقي نيكو داده است5
  . قوت اعمال خود را براي قوم خود بيان كرده است تا ميراث امت ها را بديشان عطا فرمايد6
  .ارهاي دستهايش راستي و انصاف است و جميع فرايض وي امين ك7
  . در راستي و استقامت كرده شده.  آنها پايدار است تا ابداآلباد8
  .نام او قدوس و مهيب است.  فديه اي براي قوم خود فرستاد و عهد خويش را تا ابد امر فرمود9
 .حمد او پايدار است تا ابداآلباد. مندي نيكو استهمة عاملين آنها را خرد.  ترس خداوند ابتداي حكمت است10
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  . خوشابحال كسي كه از خداوند مي ترسد و در وصاياي او بسيار رغبت دارد! هللوياه 1
  .     طبقة راستان مبارك خواهند شد.  ذريتش در زمين زورآور خواهند بود2
  . پايداراست توانگري و دولت در خانة او خواهد بود و عدالتش تا به ابد3
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  .او كريم و رحيم و عادل است.  نور براي راستان در تاريكي طلوع مي كند4
  . او كارهاي خود را به انصاف استوار مي دارد.  فرخنده است شخصي كه رئوف و قرض دهنده باشد5
  .مرد عادل تا به ابد مذكورخواهد بود.  زيرا كه تا به ابد جنبش نخواهد خورد6
  .دل او پايدار است و بر خداوند توكّل دارد. هد ترسيد از خبر بد نخوا7
  . دل او استوار است و نخواهد ترسيد تا آرزوي خويش را بر دشمنان خود ببيند8
 .  شاخ او با عزّت افراشته خواهد شد.  بذل نموده، به فقرا بخشيده است؛ عدالتش تا به ابد پايداراست9

 . دندانهاي خود را فشرده، گداخته خواهد گشت آرزوي شريران زايل خواهد گرديد. شرير اين را ديده، عضبناك خواهد شد10
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  .نام خداوند را تسبيح بخوانيد. اي بندگان خداوند، تسبيح بخوانيد! هلّلوياه 1
  . نام خداوند متبارك باد، از اآلن و تا ابداآلباد2
  .شود نام خداوند تسبيح خوانده   از مطْلَع آفتاب تا مغرب آن،3
  . خداوند بر جميع امت ها متعال است و جالل وي فوق آسمانها4
   كيست مانند يهوه خداي ما كه بر اعلي علّيين نشسته است؟5
   و متواضع مي شود تا نظر نمايد بر آسمانها و بر زمين؛6
  . كه مسكين را از خاك برمي دارد و فقير را از مزبله برمي افرازد7
  .بنشاند يعني با بزرگان قوم خويش تا او را با بزرگان 8
 !هلّلوياه.  زن نازاد را خانه نشين مي سازد و مادر فرحناك فرزندان9
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  وقتي كه اسرائيل از مصر بيرون آمدند، و خاندان يعقوب از قوم اجنبي زبان، 1
  . يهودا مقْدس او بود و اسرائيل محل سلطنت وي2
  .به عقب برگشت دريا اين را بديد و گريخت و اردن 3
  . كوهها مثل قوچها به جستن درآمدند و تلها مثل بره هاي گله4
   اي دريا تو را چه شد كه گريختي؟ و اي اردن كه به عقب برگشتي؟5
  . اي كوهها كه مثل قوچها به جستن درآمديد و اي تلها كه مثل بره هاي گله6
  .  وب اي زمين از حضور خداوند متزلزل شو و از حضور خداي يعق7
 . كه صخره را درياچه آب گردانيد و سنگ خارا را چشمة آب8
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  .به سبب رحمتت و به سبب راستي خويش! ما را ني، بلكه نام خود را جالل ده! ما را ني، اي خداوند 1
   امت ها چرا بگويند كه خداي ايشان اآلن كجاست؟2
  .ه عمل آوردآنچه را كه اراده نمود، ب.  اما خداي ما در آسمانهاست3
  . بتهاي ايشان نقره و طالست، از صنعت دستهاي انسان4
  .آنها را چشمهاست و نمي بينند.  آنها را دهان است و سخن نمي گويند5
  .آنها را بيني است اما نمي بويند.  آنها را گوشهاست اما نمي شنوند6
  .خود تنطّق نمي نمايندو به گلوي . و پايها و راه نمي روند.  دستها دارند و لمس نمي كنند7
 . سازندگان آنها مثل آنها هستند، و هركه بر آنها توكّل دارد8
  .او ملعون و سپر ايشان است.  اي اسرائيل بر خداوند توكّل نما9
  .او معاون و سپر ايشان است.  اي خاندان هارون برخداوند توكّل نماييد10
  .او معاون و سپر است.  اي ترسندگان خداوند، بر خداوند توكلّ نماييد11
  .        خاندان اسرائيل را بركت خواهد داد و خاندان هارون را بركت خواهد داد. خداوند ما را به ياد آورده، بركت مي دهد12
  . ترسندگان خداوند را بركت خواهد داد، چه كوچك و چه بزرگ13
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  . خداوند شما را ترقي خواهد داد، شما و فرزندان شما را14
 .   مبارك خداوند هستيد كه آسمان و زمين را آفريد شما 15

  . آسمانها، آسمانهاي خداوند است و اما زمين را به بني آدم عطا فرمود16
  . مردگان نيستند كه ياه را تسبيح مي خوانند؛ و نه آناني كه به خاموشي فرو مي روند17
 ! هلّلوياه . اد ليكن ما ياه را متبارك خواهيم خواند، از االن و تا ابداالب18
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  . خداوند را محبت مي نمايم زيرا كه آواز من و تضرع مرا شنيده است 1
  . زيرا كه گوش خود را به من فرا داشته است، پس مدت حيات خود، او را خواهم خواند2
  .و غم پيدا كردم ريسمانهاي موت مرا احاطه كرد و تنگيهاي هاويه مرا دريافت، تنگي هاي هاويه مرا دريافت، تنگي 3
  !         آه اي خداوند جان مرا رهايي ده.  آنگاه نام خداوند را خواندم4
  . خداوند رئوف و عادل است و خداي ما رحيم است5
 .ذليل بودم و مرا نجات داد.  خداوند ساده دالن را محافظت مي كند6
  . است زيرا خداوند به تو احسان نموده  اي جان من به آرامي خود برگرد،7
  . زيرا كه جان مرا از موت خالصي دادي و چشمانم را از اشك و پايهايم را از لغزيدن8
  . به حضور خداوند سالك خواهم بود، در زمين زندگان9
  .من بسيار مستمند شدم.  ايمان آوردم پس سخن گفتم10
  .       جيمع آدميان دروغگويند« در پريشاني خود گفتم كه 11
   احسانهايي كه به من نموده است؟ ادا كنم، براي همة خداوند را چه 12
  . پيالة نجات را خواهم گرفت و نام خداوند را خواهم خواند13
  . نذرهاي خود را به خداوند ادا خواهم كرد، به حضور تمامي قوم او14
  . موت مقّدسان خداوند در نظر وي گرانبها است15
  ! بندهاي مرا گشوده اي. تو و پسر كنيز تو هستممن بندة !  آه اي خداوند، من بندة توهستم16
  .  قرباني هاي تشكر نزد تو خواهم گذرانيد و نام خداوند را خواهم خواند17
   نذرهاي خود را به خداوند ادا خواهم كرد، به حضور تمامي قوم وي،18
 !هلّلوياه .  خداوند، در اندرون تو اي اورشليم  در صحن هاي خانة19
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  !او را حمد گوييد! اي تمامي قبايل! ع امت ها خداوند را تسبيح بخوانيداي جمي 1
 ! هلّلوياه.  زيرا كه رحمت او بر ما عظيم است و راستي خداوند تا ابداالباد2
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  .خداوند را حمد گوييد زيرا كه نيكوست و رحمت او تا ابداالباداست 1
  .  اسرائيل بگويند كه رحمت او تا ابداآلباد است2
  . خاندان هارون بگويند كه رحمت او تا ابدااآلباد است3
 . ترسندگان خداوند بگويند كه رحمت او تا ابدااآلباد است4
  .ياه مرا اجابت فرموده، در جاي وسيع آورد.  در تنگي ياه را خواندم5
  انسان به من چه تواند كرد؟      . پس نخواهم ترسيد.  خداوند با من است6
  .پس من بر نفرت كنندگان خود آرزوي خويش را خواهم ديد.  از مددكاران من است خداوند برايم7
  . به خداوند پناه بردن بهتر است از توكّل نمودن بر آدميان8
  .از توكّل نمودن بر اميران.  به خداوند پناه بردن بهتر است9
  .هم كرد جميع امت ها مرا احاطه كردند، ليكن به نام خداوند ايشان را هالك خوا10
  . مرا احاطه كردند و دور مرا گرفتند، ليكن به نام خداوند ايشان را هالك خواهم كرد11
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  .زيرا كه به نام خداوند ايشان را هالك خواهم كرد.  مثل زنبورها مرا احاطه كردند و مثل آتش خارها را خاموش شدند12
 . ود بر من سخت هجوم آوردي تا بيفتم، ليكن خداوند مرا اعانت نم13

  . خداوند قوت و سرود من است و نجات من شده است14
  . دست راست خداوند با شجاعت عمل مي كند.  آواز ترنّم و نجات در خيمه هاي عادالن است15
  .دست راست خداوند با شجاعت عمل مي كند.  دست راست خداوند متعال است16
  .واهم نمود نمي ميرم بلكه زيست خواهم كرد و كارهاي ياه را ذكر خ17
 . ياه مرا به شدت تنبيه نموده، ليكن مرا به موت نسپرده است18
  . به آنها داخل شده، ياه را حمد خواهم گفت!  دروازه هاي عدالت را براي من بگشاييد19
  . عادالن بدان داخل خواهند شد.  دروازة خداوند اين است20
  .ت من شده اي تو را حمد مي گويم زيراكه مرا اجابت فرموده و نجا21
  .  سنگي را كه معماران رد كردند، همان سر زاويه شده است22
 .  اين از جانب خداوند شده و در نظر ما عجيب است23

  .درآن وجد وشادي خواهيم نمود. اين است روزي كه خداوند ظاهركرده است24
  !آه اي خداوند سعادت عطا فرما!  آه اي خداوند نجات ببخش25
  .  خداوند بركت مي دهيم شما را از خانة. و كه به نام خداوند مي آيد متبارك باد ا26
  .    ذبيحه را به ريسمانها بر شاخه هاي قربانگاه ببنديد.  يهوه خدايي است كه ما را روشن ساخت است27
  . تو را متعال خواهم خواند خداي من، .  تو خداي من هستي تو، پس تو را حمد مي گويم28
 . حمد گوييد زيرا كه او نيكوست و رحمت او تا ابداالباد است خداوند را 29

  
119 

  .         خوشابحال كامالن طريق كه به شريعت خداوند سالكند 1
  . خوشابحال آناني كه شهادات او را حفظ مي كنند و به تمامي دل او را مي طلبند2
  . كج روي نيز نمي كنند و به طريق هاي وي سلوك مي نمايند3
  .وصاياي خود را امر فرموده اي تا آنها را تماماً نگاه داريم تو 4
  . كاش كه راههايي من مستحكم شود تا فرايض تو را حفظ كنم5
  . آنگاه خجل نخواهم شد چون تمام اوامر تو را در مد نظر خود دارم6
  . تو را به راستي دل حمد خواهم گفت چون داوريهاي عدالت تو را آموخته شوم7
 . مرا بلكليه ترك منما. تو را نگاه مي دارم فرايض 8

  . به چه چيز مرد جوان راه خود را پاك مي سازد؟ به نگاه داشتنش موافق كالم تو9
  .مگذاركه از اوامر تو گمراه شوم.  به تمامي دل تو را طلبيدم10
  . كالم تو را در دل خود مخفي داشتم كه مبادا به تو گناه ورزم11
  .تبارك هستي فرايض خود را به من بياموز اي خداوند تو م12
 .    به لب هاي خود بيان كردم تمامي داوري هاي دهان تو را13

  . در طريق شهادات تو شادمانم14
  . چنانكه در هر قسم توانگري، در وصاياي تو تفكّر مي كنم و به طريق هاي تو نگران خواهم بود15
 .  فراموش نخواهم كرد از فرايض تو لذّت مي برم، پس كالم تو را16

  . به بندة خود احسان بنما تا ارزنده شوم و كالم تو را حفظ نمايم17
  .  چشمان مرا بگشا تا از شريعت تو چيزهاي عجيب بينم18
  .  اوامر خود را از من مخفي مدار.  من در زمين غريب هستم19
  . جان من شكسته مي شود از اشتياق داوريهاي تو در هر وقت20
  .بران ملعون را توبيخ نمودي، كه از اوامر توگمراه مي شوند متك21
  .  ننگ و رسوايي را از من بگردان، زيرا شهادات تو را حفظ كرده ام22
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  . تو در فرايض تو تفكّر مي كند ليكن بندة. به ضّد من سخن گفتند  سروران نيز نشسته، 23
 .ند شهادات تو نيز ابتهاج من و مشورت دهندگان من بوده ا24
  .مرا موافق كالم خود زنده ساز.  جان من به خاك چسبيده است25
  .پس فرايض خويش را به من بياموز.  راههاي خود را ذكر كردم و مرا اجابت نمودي26
  .  طريق وصاياي خود را به من بفهمان و در كارهاي عجيب تو تفكّر خواهم نمود27
  .م خود برپا بدارمرا موافق كال.  جان من از حزن گداخته مي شود28
  . راه دروغ را از من دور كن شريعت خود را به من عنايت فرما29
 .  طريق راستي را اختيار كردم و داوريهاي تو را پيش خود گذاشتم30

  .اي خداوند ما را خجل مساز.  به شهادات تو چسبيدم31
 .  در طريق اوامر تو دوان خواهم رفت، وقتي كه دل مرا وسعت دادي32

  . پس آنها را تا به آخر نگاه خواهم داشت. اي خداوند طريق فرايض خود را به من بياموز 33
  .    مرا فهم بده و شريعت تو را نگاه خواهم داشت و آن را به تمامي دل خود حفظ خواهم نمود34
  .  مرا در سبيل اوامر خود سالك گردان زيراكه در آن رغبت دارم35
  . يل گردان و نه به سوي طمع دل مرا به شهادات خود ما36
  .    چشمانم را از ديدن بطالت برگردان و در طريق خود مرا زنده ساز37
  . كالم خود را بر بندة خويش استوار كن، كه به ترس تو سپرده شده است38
  . ننگ مرا كه از آن مي ترسم از من دور كن زيرا كه داوريهاي تو نيكو است39
 .به حسب عدالت خود مرا زنده ساز. ق دارم هان به وصاياي تو اشتيا40
  .  اي خداوند رحمهاي تو به من برسد و نجات تو به حسب كالم تو41
  .  تا بتوانم مالمت كنندة خود را جواب دهم زيرا بر كالم تو توكل دارم42
  . و كالم راستي را از دهانم باّلكل مگير زيرا كه به داوريهاي تو اميدوارم43
   را دائماً نگاه خواهم داشت تا ابداالباد،  و شريعت تو44
  . و به آزادي راه خواهم رفت زيرا كه وصاياي تو را طلبيده ام45
   و در شهادات تو به حضور پادشاهان سخن خواهم گفت و خجل نخواهم شد، 46
   و از وصاياي تو تلّذذ خواهم يافت كه آنها را دوست مي دارم؛47
 .  تو كه دوست مي دارم برخواهم افراشت و در فرايض تو تفكّر خواهم نمود و دستهاي خود را به اوامر48

  . كالم خود را با بندة خويش به ياد آور كه مرا بر آن اميدوار گردانيدي49
  .     اين در مصيبتم تسلّي من است زيرا قول تو مرا زنده ساخت50
  .ردانيدم متكّبران مرا بسيار استهزا كردند، ليكن از شريعت تو رونگ51
  . اي خداوند داوريهاي تو را از قديم به ياد آوردم و خويشتن را تسلّي دادم52
  .        حدت خشم مرا درگرفته است، به سبب شريراني كه شريعت تو را ترك كرده اندم53
  . فرايض تو سرودهاي من گرديد، در خانة غربت من54
  .ريعت تو را نگاه داشتم اي خداوندم نام تو را در شب به ياد آوردم و ش55
 . من گرديد، زيراكه وصاياي تو را نگاه داشتم  اين بهرة56
  .گفتم كه كالم تو را نگاه خواهم داشت.  خداوند نصيب من است57
  .به حسب كالم خود بر من رحم فرما.  رضامندي تو را به تمامي دل خود طلبيدم58
  . شهادات تو مايل ساختم در راههاي خود تفكّر كردم و پايهاي خود را به59
  .              شتابيدم و درنگ نكردم تا اوامر تو را نگاه دارم60
  . ريسمانهاي شريران مرا احاطه كرد، ليكن شريعت تو را فراموش نكردم61
  . در نصف شب برخاستم تا تو را حمد گويم براي داوريهاي عدالت تو62
  . را كه وصاياي تو را نگاه مي دارند من همة ترسندگانت را رفيق هستم، و آناني63

492



 . فرايض خود را به من بياموز.  اي خداوند زمين از رحمت تو پر است64

  .  با بندة خود احسان نمودي، اي خداوند موافق كالم خويش65
  . خردمندي نيكو و معرفت را به من بياموز زيرا كه به اوامر تو ايمان آوردم66
  .نم من گمراه شدم ليكن اآلن كالم تو را نگاه داشتم قبل از آنكه مصيبت را ببي67
  .فرايض خود را به من بياموز.  تو نيكو هستي و نيكويي مي كني68
  . متكبران بر من دروغ بستند و اما من به تمامي دل وصاياي تو را نگاه داشتم69
  . دل ايشان مثل پيه فربه است و اما من در شريعت تو تلّذذ مي يابم70
  . نيكو است كه مصيبت را ديدم تا فرايض تو را بياموزم مرا 71
 .  شريعت دهان تو براي من بهتر است از هزاران طال و نقره72

  .مرا فهيم گردان تا اوامر تو را بياموزم.  دستهاي تو مرا ساخته و آفريده است73
  .م ترسندگان تو چون مرا ببينند شادمان گردند زيراكه به كالم تو اميدوار هست74
  .  و برحق مرا مصيبت داده اي  اي خداوند دانسته ام كه داوريهاي تو عدل است،75
  . پس رحمت تو براي تسلّي من بشود، موافق كالم تو با بندة خويش76
  .زيرا كه شريعت تو تلذّذ من است.  رحمتهاي تو به من برسد تا زنده شوم77
  . و اما من در وصاياي تو تفكّر مي كنم. انيدند متكبران خجل شوند زيرا به دروغ مرا اذيت رس78
  . ترسندگان تو به من رجوع كنند و آناني كه شهادات تو را مي دانند79
 .  دل من در فرايض تو كامل شود، تا خجل نشوم80

  .ليكن به كالم تو اميدوار هستم.  جان من براي نجات تو كاهيده مي شود81
  . ده است و مي گويم كي مرا تسلّي خواهي داد چشمان من براي كالم تو تار گردي82
  .ليكن فرايض تو را فراموش نكرده ام.  زيرا كه مثل مشك در دود گرديده ام83
   چند است روزهاي بندة تو؟ كي بر جفاكنندگانم داوري خواهي نمود؟84
  . متكبران براي من حفره ها زدند زيرا كه موافق شريعت تو نيستند85
  .پس مرا امداد فرما. و امين است بر من ناحق جفا كردند تمامي اوامر ت86
  .اما من وصاياي تو را ترك نكردم. نزديك بود كه مرا از زمين نابود سازند87
 . به حسب رحمت هاي خود مرا زنده ساز تا شهادات دهان تو را نگاه دارم88
  . اي خداوند كالم تو تا ابداالباد در آسمانها پايداراست89
  .زمين را آفريده اي و پايدار مي ماند. تو نسالً بعد نسل است امانت 90
  . براي داوريهاي تو تا امروز ايستاده اند زيراكه همه بندة تو هستند91
  . اگر شريعت تو تلذّذ من نمي بود، هر آينه در مذلّت خود هالك مي شدم92
  .ده ساخته اي وصاياي تو را تا به ابد فراموش نخواهم كرد زيرا به آنها مرا زن93
  .  من از آن تو هستم مرا نجات ده زيرا كه وصاياي تو را طلبيدم94
  .ليكن در شهادات تو تأمل مي كنم.  شريران براي من انتظار كشيدند تا مرا هالك كنند95
 . براي هر كمالي انتهايي ديدم، ليكن حكم تو بي نهايت وسيع است96
  .مي روز تفكّر من است شريعت تو را چقدر دوست مي دارم، تما97
  . اوامر تو مرا از دشمنانم حكيم تر ساخته است زيرا كه هميشه نزد من مي باشد98
  . از جميع معلمان خود فهيم تر شدم زيرا كه شهادات تو تفكّر من است99
  . از مشايخ خردمند تر شدم زيرا كه وصاياي تو را نگاه داشتم100
  .ه داشتم تا آن كه كالم تو را حفظ كنم پايهاي خود را از هر راه بد نگا101
  . از داوريهاي تو رو برنگردانيدم، زيرا كه تو مرا تعليم دادي102
  . كالم تو به مذاق من چه شيرين است و به دهانم از عسل شيرين تر103
 .بنابراين هر راه دروغ را مكروه مي دارم.  از وصاياي تو فطانت را تحصيل كردم104
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  . پايهاي من چراغ، و براي راههاي من نور است كالم تو براي105
  . قسم خوردم و آن را وفا خواهم نمود كه داوريهاي عدالت تو را نگاه خواهم داشت106
  !  موافق كالم خود مرا زنده ساز اي خداوند،.  بسيار ذليل شده ام107
  .ه من بياموز اي خداوند هداياي تَبرعي دهان مرا منظور فرما و داوريهاي خود را ب108
  .  جان من هميشه در كف من است، ليكن شريعت تو را فراموش نمي كنم109
  .       شريران براي من دام گذاشته اند، اما از وصاياي تو گمراه نشدم110
  . شهادات تو را تا به ابد ميراث خود ساخته ام زيرا كه آنها شادماني دل من است111
 .رايض تو مايل ساختم، تا ابداآلباد و تا نهايت دل خود را براي بجا آوردن ف112
  .  مردمان دو رو را مكروه داشته ام، ليكن شريعت تو را دوست مي دارم113
  .به كالم تو انتظار مي كشم.  ستر و سپر من تو هستي114
  .و اوامر خداي خويش را نگاه خواهم داشت!  اي بدكاران، از من دور شويد115
  .خود تأييد كن تا زنده شوم و از اميد خود خجل نگردم مرا به حسب كالم 116
  . مرا تقويت كن تا رستگارگردم و بر فرايض تو دائماً نظر نمايم117
  . همة كساني را كه از فرايض تو گمراه شده اند، حقير شمرده اي زيرا كه مكر ايشان دروغ است118
  . ن شهادات تو را دوست مي دارمبنابراي.  جميع شريران زمين را مثل درد هالك مي كني119
 .  موي بدن من از خوف تو برخاسته است و از داوريهاي تو ترسيدم120

  .مرا به ظلم كنندگانم تسليم منما.  داد و عدالت را به جا آوردم121
  .           براي سعادت بندة خود ضامن شو تا متكبران بر من ظلم نكنند122
  .شده است و براي كالم عدالت تو چشمانم براي نجات تو تار 123
  . با بندة خويش موافق رحمانيتت عمل نما و فرايض خود را به من بياموز124
  .مرا فهيم گردان تا شهادات تو را دانسته باشم.  من بندة تو هستم125
  . وقت است كه خداوند عمل كند زيرا كه شريعت تو را باطل نموده اند126
  .ا دوست مي دارم، زيادتر از طال و زر خالص اوامر تو ر  بنابراين،127
 .  بنابراين، همة وصاياي تو را در هر چيزْ راست مي دانم، و هر راه دروغ را مكروه مي دارم128

  .از اين سبب جان من آنها را نگاه مي دارد.  شهادات تو عجيب است129
    .     كشف كالم تو نور مي بخشد و ساده دالن را فهيم مي گرداند130
  . دهان خود را نيكو باز كرده، نفس زدم زيرا كه مشتاق وصاياي تو بودم131
  . بر من نظر كن و كَرم فرما، برحسب عادت تو به آناني كه نام تو را دوست مي دارند132
  . قدم هاي مرا در كالم خودت پايدار ساز، تا هيچ بدي بر من تسلط نيابد133
  .ا وصاياي تو را نگاه دارم مرا از ظلم انسان خالصي ده، ت134
  . روي خود را بر بندة خود روشن ساز، و فرايض خود را به من بياموز135
 . نهرهاي آب از چشمانم جاري است زيراكه شريعت تو را نگاه نمي دارند136
  . اي خداوند تو عادل هستي و داوريهاي تو راست است137
  .انت الي نهايت شهادات خود را به راستي امر فرمودي و به ام138
  . غيرت من مرا هالك كرده است زيرا كه دشمنان من كالم تو را فراموش كرده اند139
  . كالم تو بي نهايت مصفّي است و بندة تو آن را دوست مي دارد140
  . من كوچك و حقير هستم، اما وصاياي تو را فراموش نكردم141
  .ت است عدالت تو عدل است تا ابداآلباد و شريعت تو راس142
  .       تنگي و ضيق مرا درگرفته است، اما اوامر تو تَلَذُّذ من است143
 .مرا فهيم گران تا زنده شوم.  شهادات تو عادل است تا ابداآلباد144
  !اي خداوند مرا جواب ده تا فرايض تو را نگاه دارم.  به تماميِ دل خوانده ام145
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  .ادات تو را نگاه خواهم داشتو شه.  تو را خوانده ام، پس مرا نجات ده146
  . بر طلوع فجر سبقت جسته، استغاثه كردم، و كالم تو را انتظار كشيدم147
  . چشمانم بر پاسهاي شب سبقت جست، تا در كالم تو تفكّر بنمايم148
  .اي خداوند موافق داوريهاي خود مرا زنده ساز.  به حسب رحمت خود آواز مرا بشنو149
  .باثت مي روند، نزديك مي آيند، و از شريعت تو دور مي باشند آناني كه در پي خ150
  . اي خداوند تو نزديك هستي و جميع اوامر تو راست است151
 . شهادات تو را از زمان پيش دانسته ام كه آنها را بنيان كرده اي تا ابداآلباد152
  . ده ام بر مذلّت من نظركن و مرا خالصي ده زيرا كه شريعت تو را فراموش نكر153
  . در دعواي من دادرسي فرموده، مرا نجات ده و به حسب كالم خويش مرا زنده ساز154
  .  نجات از شريران دور است زيرا كه فرايض تو را نمي طلبند155
  .  به حسب داوريهاي خود مرا زنده ساز.  رحمت هاي تو بسيار است  اي خداوند،156
  . ما از شهادات تو رو برنگردانيدما.  جفا كنندگان و خصمان من بسيارند157
  .  خيانت كاران را ديدم و مكروه داشتم زيرا كالم تو را نگاه نمي دارند158
  ! به حسب رحمت خود مرا زنده ساز اي خداوند،.  ببين كه وصاياي تو را دوست مي دارم159
 .  جملة كالم تو راستي است و تماميِ داوريِ عدالت تو تا ابداآلباد است160

  .اما دل من از كالم تو ترسان است.  سروران بي جهت بر من جفا كردند161
  . من در كالم تو شادمان هستم، مثل كسي كه غنيمت وافر پيدا نموده باشد162
  . اما شريعت تو را دوست مي دارم.  از دروغ كراهت و نفرت دارم163
  . عدالت تو هر روز تو را هفت مرتبه تسبيح مي خوانم، براي داوريهاي 164
  . آناني را كه شريعت تو را دوست مي دارند، سالمتيِ عظيم است و هيچ چيز باعث لغزش ايشان نخواهد شد165
  .  اي خداوند، براي نجات تو اميدوارهستم و اوامر تو را بجا مي آورم166
  . جان من شهادات تو را نگاه داشته است و آنها را بي نهايت دوست مي دارم167
 . ا و شهادات تو را نگاه داشته ام زيرا كه تمام طريقهاي من در مد نظر تو است وصاي168

  . به حسب كالم خود مرا فهيم گردان.  اي خداوند، فرياد من به حضور تو برسد169
  .به حسب كالم خود مرا خالصي ده.  مناجات من به حضور تو برسد170
  . را به من آموخته اي لبهاي من حمد تو را جاري كند زيرا فرايض خود171
  .  زبان من كالم تو را بسرايد زيرا كه تمام اوامر تو عدل است172
  .  دست تو براي اعانت من بشود زيرا كه وصاياي تو را برگزيده ام173
  . اي خداوند براي نجات تو مشتاق بوده ام و شريعت تو تلذّذ من است174
  . داوريهاي تو معاون من باشد جان من زنده شود تا تو را تسبيح بخواند و175
 .بندة خود را طلب نما، زيرا كه اوامر تو را فراموش نكردم.  مثل گوسفند گم شده، آواره گشتم176
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  . نزد خداوند در تنگي خود فرياد كردم و مرا اجابت فرمود1
  . اي خداوند جان مرا خالصي ده از لب دروغ و از زبان حليه گر2
  ه شود و چه چيز بر تو افزوده گردد، اي زبان حليه گر؟ چه چيز به تو داد3
 ! تيرهاي تيز جباران با اخگرهاي طاق4
  .  واي بر من كه در ماشك مأوا گزيده ام و در خيمه هاي قيدار ساكن شده ام5
  ! چه طويل شد سكونت جان من با كسي كه سالمتي را دشمن  مي دارد6
 .ن مي گويم، ايشان آمادة جنگ مي باشند من از اهل سالمتي هستم، ليكن چون سخ7
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  . چشمان خود را به سوي كوهها برمي افرازم، كه از آنجا اعانت من مي آيد1
  . اعانت من از جانب خداوند است، كه آسمان و زمين را آفريد2
  .او كه حافظ توست نخواهد خوابيد.  او نخواهد گذاشت كه پاي تو لغزش خورد3
 .اسرائيل است، نمي خوابد و به خواب نمي رود اينك او كه حافظ 4
  .خداوند به دست راستت ساية تو است.  خداوند حافظ تو مي باشد5
  . آفتاب در روز به تو اذّيت نخواهد رسانيد و نه ماهتاب در شب6
  .او جان تو را حفظ خواهد كرد.  خداوند تو را از هر بدي نگاه مي دارد7
 . ه خواهد داشت، از اآلن و تا ابداآلباد خداوند خروج و دخولت را نگا8
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  .به خانة خداوند برويم«:  شادمان مي شدم چون به من مي گفتند1
  ! پايهاي ما خواهد ايستاد، به اندرون دروازه هاي تو، اي اورشليم2
   اي اورشليم كه بنا شده اي مثل شهري كه تماماً با هم پيوسته باشد،3
  . روند، يعني اسباط ياه، تا شهادت باشد براي اسرائيل و تا نام يهوه را تسبيح بخوانند كه بدانجا اسابط باال مي4
 . زيرا كه در آنجا كرسيهاي داوري برپا شده است، يعني كرسيهاي خاندان داود5
  .آناني كه تو را دوست مي دارند، خجسته حال خواهند شد.  براي سالمتي اورشليم مسألت كنيد6
  .هاي تو باشد، و رفاهيت در قصرهاي تو سالمتي درباره 7
  . به خاطر برادران و ياران خويش، مي گويم كه سالمتي بر تو باد8
 . به خاطر خانة يهوه خداي ما، سعادت تو را خواهم طلبيد9
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  ! به سوي تو چشمان خود را برمي افرازم، اي كه بر آسمانها جلوس فرموده اي1
سوي آقايان خود، و مثل چشمان كنيزي به سوي خاتون خويش، همچنان چشمان ما به سوي يهوه خداي ماست تا بر ما  اينك مثل چشمان غالمان به 2

  . كرم بفرمايد
  . اي خداوند بر ما كرم فرما، بر ما كرم فرما زيرا چه بسيار از اهانت پر شده ايم3
 .بران چه بسيار جان ما پر شده است، از استهزاي مستَريحان و اهانت متك4
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  اگر خداوند با ما نمي بود، اسرائيل اآلن بگويد؛ 1
   اگر خداوند با ما نمي بود، وقتي كه آدميان  با ما مقاومت نمودند،2
  . آنگاه هر آينه ما را افروخته بود3
  .    آنگاه آبها ما را غرق مي كرد و نهرها برجان ما مي گذشت4
 .ت آنگاه آبهاي پرزور، از جان ما مي گذش5
  . متبارك باد خداوند كه ما را شكار براي دندانهاي ايشان نساخت6
  . دام گسسته شد و ما خالصي يافتيم.  جان ما مثل مرغ از دام صيادان خالص شد7
 . اعانت ما به نام يهوه است، كه آسمان و زمين را آفريد8
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  .مي خورد و پايداراست تا ابداالبادآناني بر خداوند توكّل دارند، مثل كوه صهيون اند كه جنبش ن 1
  .و خداوند گرداگرد قوم خود، از اآلن و تا ابداالباداست!  كوهها گرداگرد اورشليم است2
  .  زيرا كه عصاي شريران بر نصيب عادالن قرار نخواهد گرفت، مبادا عادالن دست خود را به گناه درازكنند3
  .ي كه راست دل مي باشند اي خداوند به صالحان احسان فرما و به آنان4
 .سالمتي بر اسرائيل باد.  و اما آناني كه به راههاي كج خود مايل مي باشند، خداوند ايشان را با بدكاران رهبري خواهد نمود5
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  .چون خداوند اسيران صهيون را بازآورد، مثل خواب بينندگان شديم 1
 ». آنگاه درميان امت ها گفتند كه خداوند با ايشان كارهاي عظيم كرده است. آنگاه دهان ما از خنده پر شد و زبان ما از ترنّم2
  . خداوند براي ما كارهاي عظيم كرده است كه از آنها شادمان هستيم3
  .  اي خداوند اسيران ما را بازآور، مثل نهرها در جنوب4
  . آناني كه با اشكها مي كارند، با ترنّم درو خواهند نمود5
 . بيرون  مي رود و تخم براي زراعت مي برد هر آينه با ترنم خواهد برگشت و بافه هاي خويش را خواهد آورد آنكه با گريه6
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  .اگر خداوند شهر را پاسباني نكند، پاسبانان بي فايده پاسباني مي كنند. اگر خداوند خانه را بنا نكند، بنّايانش زحمت بي فايده مي كشند 1
  .    همچنان محبوبان خويش را خواب مي بخشد. صبح زود برمي خيزيد و شب ديرمي خوابيد و نان مشقّت را مي خوريد بي فايده است كه شما 2
  . رحم، اجرتي از اوست  اينك پسران ميراث از جانب خداوند مي باشند و ثمرة3
  . مثل تيرها در دست مرد زورآور، همچنان هستند پسران جواني4
 .خجل نخواهند شد بلكه با دشمنان، در دروازه سخن خواهند راند.  خود را از ايشان پر كرده است خوشابحال كسي كه تركش5
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  .خوشابحال هركه از خداوند مي ترسد و بر طريق هاي او سالك مي باشد 1
  .خوشابحال تو و سعادت با تو خواهد  بود.  عمل دستهاي خود را خواهي خورد2
  .اف خانه تو خواهد بود و پسرانت مثل نهالهاي زيتون، گرداگرد سفرة تو زن تو مثل مو بارآور به اطر3
  . اينك همچنين مبارك خواهد بود كسي كه از خداوند مي ترسد4
  .             خداوند تو را از صهيون بركت خواهد داد، و در تمام ايام عمرت سعادت اورشليم را خواهي ديد5
 .سالمتي بر اسرائيل باد.  پسران پسران خود را خواهي ديد6
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  :  اسرائيل اآلن بگويند. چه بسيار از طفوليتم مرا اذيت رسانيدند 1
  . ليكن بر من غالب نيامدند.  چه بسيار از طفوليتم مرا اذيت رسانيدند2
 . شيار كنندگان بر پشت من شيار كردند، و شيارهاي خود را دراز نمودند3
  .دهاي شريران را گسيخت اما خداوند عادل است و بن4
  . خجل و برگردانيده شوند همة كساني كه از صهيون نفرت دارند5
  . مثل گياه بر پشت بامها باشند، كه پيش از آن كه آن را بچينند مي خشكد6
  . كه درونده دست خود را از آن پرنمي كند و نه دسته بند آغوش خود را7
 .شما را به نام خداوند مبارك مي خوانيم. باد و راهگذران نمي گويند بركت خداوند بر شما8
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  .اي خداوند از عمقها نزد تو فرياد برآوردم 1
  .آواز مرا بشنو و گوشهاي تو به آواز تضّرع من ملتفت شود!  اي خداوند2
   اي ياه، اگر گناهان را به نظر آوري، كيست اي خداوند كه به حضور تو بايستد؟ 3
  .ا از تو بترسند ليكن مغفرت نزد توست ت4
  .جان من منتظر است و به كالم او اميدوارم.  منتظر خداوند هستم5
  . جان من منتظر خداوند است، زياده از منتظران صبح؛ بلي زياده از منتظران صبح6
  . اسرائيل براي خداوند اميدوار باشند زيرا كه رحمت نزد خداوند است و نزد اوست نجات فراوان7
 . از جميع گناهان وي ا فديه خواهد داد، و او اسرائيل ر8
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  .اي خداوند، دل من متكبر نيست و نه چشمانم برافراشته و خويشتن را به كارهاي بزرگ مشغول نساختم، و نه به كارهايي كه از عقل من بعيد است 1
  . از شير بازداشته شده د جانم در من بود، مثل بچة بلكه جان خود را آرام و ساكت ساختم، مثل بچه اي از شير بازداشته شده، نزد مادر خو2
 . اسرائيل بر خداوند اميدوار باشند، از اآلن و تا ابداالباد3
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  .اي خداوند براي داود به ياد آور، همة مذلّتهاي او را 1
  . چگونه براي خداوند قسم خورد و براي قادر مطلق يعقوب نذر نمود2
  اخل نخواهم شد، و بر بستر تختخواب خود برنخواهم آمد، كه به خيمة خانه خود هرگز د3
   خواب به چشمان خود نخواهم داد و نه پينكي به مژگان خويش،4
  . تا مكاني براي خداوند پيدا كنم و مسكني براي قادر مطلق يعقوب5
  . اينك ذكر آن را در افراته شنيديم و آن را در صحراي يعاريم يافتيم6
  .      ل شويم و نزد قدمگاه وي پرستش نمايي به مسكن هاي او داخ7
  .  اي خداوند به آرامگاه خود برخيز و بيا، تو و تابوت قّوت تو8
  . كاهنان تو به عدالت ملبس شوند و مقدسات ترنّم نمايند9
 . به خاطر بندة خود داود، روي مسيح خود را برمگردان10
  .ثمرة صلب تو بر تخت تو خواهم گذاشت« برنخواهد گشت كه  خداوند براي داود به راستي قسم خورد و از آن11
 . پسران ايشان نيز بر كرسي تو تا ابد خواهند نشست  اگر پسران تو عهد مرا نگاه دارند و شهاداتم را كه بديشان مي آموزم،12
  . زيرا كه خداوند صهيون را برگزيده است و آن را براي مسكن خويش مرغوب فرموده13
  .اينجا ساكن خواهم بود زيرا در اين رغبت دارم. آرامگاه من تا ابداالباد اين است 14
   آن را هر آينه بركت خواهم داد و فقيرانش را به نان سيرخواهم ساخت،  آذوقة15
  . و كاهنانش را به نجات ملبس خواهم ساخت و مقدسانش هر آينه ترنّم خواهند نمود16
  .يد و چراغي براي مسيح خود آماده خواهم ساخت در آنجا شاخ داود را خواهم رويان17
 .  دشمنان او را به خجالت ملبس خواهم ساخت و تاج او بر وي شكوفه خواهد آورد18
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  .اينك چه خوش و چه دلپسند است كه برادران به يكدلي با هم ساكن شوند
  .كه به دامن ردايش فرود مي آيد مثل روغن نيكو بر سر است كه به ريش فرود مي آيد، يعني به ريش هارون 2
 .زيرا كه در آنجا بركت خود را فرموده است يعني حيات را تا ابداالباد.  و مثل شبنم حرمون است كه بر كوههاي صهيون فرود مي آيد3
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  !هان خداوند را متبارك خوانيد، اي جميع بندگان خداوند كه شبانگاه در خانة خداوند مي ايستد
  .     را به قدس برافرازيد، و خداوند را متبارك خوانيد دستهاي خود 2
 . خداوند كه آسمان و زمين را آفريد، تو را از صهيون بركت خواهد داد3
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  !اي بندگان خداوند تسبيح بخوانيد! هلّلوياه، نام خداوند را تسبيح بخوانيد 1
  .         اي صحن هاي خانة خداي ما2
  .نام او را بسراييد زيرا كه او دلپسند است! نيكو است هلّلوياه، زيرا خداوند 3
  . زيرا كه خداوند يعقوب را براي خود برگزيد، و اسرائيل را به جهت ملك خاصّ خويش4
 . زيرا مي دانم كه خداوند بزرگ است و خداوند ما برتر است از جميع خدايان5
  .    لجه ها ر دريا و در همة هرآنچه خداوند خواست آن را كرد، در آسمان و در زمين و د6
  . ابرها را از اقصاي زمين برمي آورد و برقها را براي باران مي سازد و بادها را از مخزنهاي خويش بيرون مي آورد7
  . هم انسان هم از بهايم  كه نخست زادگان مصر را كشت،8
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  .گان وي آيات و معجزات را در وسط تو اي مصر فرستاد، بر فرعون و بر جميع بند9
  . كه امت هاي بسيار را زد و پادشاهان عظيم را كشت10
  . سيحون پادشاه اموريان و عوج پادشاه باشان و جميع ممالك كنعان را11
 . و زمين ايشان را به ميراث داد، يعني به ميراث قوم خود اسرائيل12
  .يع طبقات اي خداوند، نام توست تا ابداالباد؛ واي خداوند، يادگاري توست تا جم13
  . زيرا خداوند قوم خود را داوري خواهد نمود و بر بندگان خويش شفقت خواهد فرمود14
  . بتهاي امت ها طال ون قره مي باشند، عمل دستهاي انسان15
   دهنها دارند، و سخن نمي گويند؛ چشمان دارند و نمي بينند؛16
  .س نيست گوشها دارند و  نمي شنوند بلكه در دهان ايشان هيچ نَف17َ
  . سازندگان آنها مثل آنها نمي باشند و هركه بر آنها توكّل دارد18
  . خداوند را متبارك خوانيد اي خاندان هارون،.  اي خاندان اسرائيل، خداوند را متبارك خوانيد19
  .اي ترسندگان خداوند، خداوند را متبارك خوانيد.  اي خاندان الوي، خداوند را متبارك خوانيد20
 . هلّلوياه. اوند از صهيون متبارك باد، كه در اورشليم ساكن است خد21

  
136 

 .خداوند را حمد گوييد زيراكه نيكو است و رحمت او تا ابداآلباد است 1
 . خداي خدايان را حمد گوييد، زيرا كه رحمت او تا ابداآلباد است2
 . رب االرباب را حمد گوييد، زيراكه رحمت او تا ابداآلباد است3
 . او را كه تنها كارهاي عجيب عظيم مي كند، زيرا كه رحمت او تا ابداآلباد است4
 .رحمت او تا ابداآلباد است  او را كه آسمانها را به حكمت آفريد، زيرا كه5
 . او را كه زمين را بر آنها گسترانيد، زيراكه رحمت او تا ابداآلباد است6
 ت او تا ابداآلباد است، او را كه نيرهاي بزرگ آفريد زيرا كه رحم7

 .زيرا كه رحمت او تا ابداآلباد است  آفتاب را براي سلطنت روز، 8
 . شب زيراكه رحمت او تا ابداآلباد است  ماه و ستارگان را براي سلطنت،9
 . كه مصر را در نخست زادگانش زد، زيراكه رحمت او تا ابداآلباد است10
 .ورد، زيرا كه رحمت او تا ابداآلباد است و اسرائيل را از ميان ايشان بيرون آ11
 . با دست قّوي و بازوي دراز، زيراكه رحمت او تا ابدآلباد است12
 . او را كه بحر قلزم را به دو بهره تقسيم كرد، زيرا كه رحمت او تا ابداآلباد است13
 . و اسرائيل را از ميان آن گذرانيد، زيرا كه رحمت او تا ابداآلباد است14
 .رعون و لشكر او را در بحر قلزم انداخت، زيرا كه رحمت او تا ابداآلباد است و ف15
 . او را كه قوم خويش را در صحرا رهبري نمود، زيراكه رحمت او تا ابداآلباد است16
 . او را كه پادشاهان بزرگ را زد، زيرا كه رحمت او تا ابداآلباد است17
 .ت او تا ابداآلباداست و پادشاهان نامور را كشت، زيرا كه رحم18
 . و عوج پادشاه باشان را، زيرا كه رحمت او تاابداآلباد است19
 .رحمت او تا ابداآلباد است  و زمين ايشان را به ارثيت داد، زيرا كه20
 .خويش اسرائيل، زيراكه رحمت او تا ابداآلباد است  يعني به ارثيت بندة21
 . رحمت او تا ابداآلباد است و ما مذلّت ما به ياد آورد، زيرا كه22
 . و ما را از دشمنان ما رهايي داد، زيرا كه رحمت او تا ابداآلباد است23
 . كه همة بشر را روزي مي دهد، زيرا كه رحمت او تا ابداآلباد است24
 . خداي آسمانها را حمد گوييد، زيرا كه رحمت او تا ابداآلباد است25
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  .گريه نيز كرديم، چون صهيون را به ياد آورديمنزد نهرهاي بابل نشستيم و  1
  . بر بطهاي خود را آويختيم بر درختان بيد كه درميان آنها بود2
 . در آنجا از ما سرود خواستند؛ و آناني كه ما را تاراج كرده بودند، شادماني خواستند كه يكي از سرودهاي صهيون را براي ما بسراييد3
  زمين بيگانه بخوانيم؟  در  چگونه سرود خداوند را،4

  . اگر تو را اي اورشليم فراموش كنم، آنگاه دست راست من فراموش كند5
  . اگر تو را به ياد نياورم، آنگاه زبانم به كامم بچسبد، اگر اورشليم را بر همة شادماني خود ترجيح ندهم6
 !م سازيد، تا بنيادش منهدم سازيدمنهد:  اي خداوند، روز اورشليم را براي بني ادوم به ياد آور، كه گفتند7
  ! اي دختر بابل كه خراب خواهي شد، خوشابحال آنكه به تو جزا دهد چنانكه تو به ما جزا دادي8
 . خوشابحال آنكه اطفال تو را بگيرد و ايشان را به صخره ها بزند9
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  .گفتبه حضور خدايان تو را حمد خواهم . تو را به تمامي دل خود حمد خواهم گفت 1
زيرا كه كالم خويش را بر تمام اسم خود تمجيد  .  به سوي هيكل قدس تو عبادت خواهم كرد و نام تو را حمد خواهم گفت، به سبب رحمت و راستي تو2

  .نموده اي
 .و مرا با قوت در جانم شجاع ساختي.  در روزي كه تو را خواندم مرا اجابت فرمودي3
  .ن تو را حمد خواهم گفت، چون كالم دهان تو را بشنوند تمام پادشاهان جها  اي خداوند،4
  . و طريق هاي خداوند را خواهند سراييد، زيرا كه جالل خداوند عظيم است5
  .و اما متكّبران را از دور مي شناسد.  زيرا كه خداوند متعال است، ليكن بر فروتنان نظر مي كند6
 .و دست راستت مرا نجات خواهد داد. دست خود را بر خشم دشمنانم دراز مي كني. ي كرد اگر چه درميان تنگي راه مي روم، مرا زنده خواه7
 .كارهاي دست خويش را ترك منما. اي خداوند، رحمت تو تا ابداآلباد است.  خداوند كار مرا به كمال خواهد رسانيد8
 

139 

  .اي خداوند مرا آزموده و شناخته اي 1
  . و فكرهاي مرا از دور فهميده اي تو نشستن و برخاستن مرا مي داني2
  . راه و خوابگاه مرا تفتيش كرده اي و همة طريق هاي مرا دانسته اي3
  . زيرا كه سخني بر زبان من نيست، جز اينكه تو اي خداوند آن را تماماً دانسته اي4
  . از عقب و از پيش مرا احاطه كرده اي و دست خويش را بر من نهاده اي5
 .و بلند است كه بدان نمي توانم رسيد.  برايم زياده عجيب است اين گونه معرفت6
   از روح كجا بروم؟ و از حضور تو كجا بگريزم؟7
  !و اگر در هاويه بستر بگسترانم اينك تو آنجا هستي!  اگر به آسمان صعود كنم، تو آنجا هستي8
   اگر بالهاي سحر را بگيرم و در اقصاي دريا ساكن شوم،9
 .دست تو مرا رهبري خواهد نمود و دست داست تو مرا خواهد گرفت در آنجا نيز 10
  .  كه درحال شب گرداگرد من روشنايي گرديد» .يقيناً تاريكي مرا خواهد پوشانيد:  و گفتم11
  . تاريكي نيز نزد تو تاريك نيست و شب مثل روز روشن است و تاريكي و روشنايي يكي است12
  .ي؛ مرا در رحم مادر نقش بستي زيرا كه تو بر دل من مالك هست13
  .كارهاي تو عجيب است و جان من اين را نيكو مي داند.  تو را حمد خواهم گفت زيرا كه به طور مهيب و عجيب ساخته شده ام14
  . استخوانهايم از تو پنهان نبود وقتي كه در نهان ساخته مي شدم و در اسفل زمين نقشبندي مي گشتم15
 . ديده است و در دفتر تو همة اعضاي من نوشته شده، در روزهايي كه ساخته مي شد، وقتي كه يكي از آنها وجود نداشت چشمان تو جنين مرا16
  ! اي خدا، فكرهاي تو نزد من چه قدر گرامي است و جملة آنها چه عظيم است17
  .اضر هستموقتي كه بيدار      مي شوم هنوز نزد تو ح.  اگر آنها را بشمارم، از ريگ زياده است18
  .پس اي مردمان خون ريز از من دورشويد.  يقيناً اي خدا شريران را خواهي كشت19
  .  زيرا سخنان مكرآميز دربارة تو مي گويند و دشمنانت نام تو را به باطل مي برند20
   شمارم؟  اي خداوند آيا نفرت نمي دارم از آناني كه تو را نفرت مي دارند، و آيا مخالفان تو را مكروه نمي21
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 .ايشان را دشمنان خويشتن مي شمارم.  ايشان را به نفرت تام نفرت مي دارم22
  .مرا بيازما و فكرهاي مرا بدان.  اي خدا مرا تفتيش كن و دل مرا بشناس23
 .و مرا به طريق جاوداني هدايت فرما!  و ببين كه آيا در من راه فساد است24
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  !ايي ده و از مرد ظالم مرا محفوظ فرمااي خداوند، مرا از مرد شرير ره 1
  . كه در دلهاي خود در شرارت تفكّر مي كنند و تمامي روز براي جنگ جمع مي شوند2
  . دندانهاي خود را مثل مار تيز مي كنند و زهر افعي زير لب ايشان است، ساله3
  .بيرمي كنند تا پايهاي مرا بلغزانند اي خداوند مرا از دست شرير نگاه دار، از مرد ظالم مرا محافظت فرما كه تد4
  .  متكبران براي من تله و ريسمانها پنهان كرده و دام به سر راه گسترده، و كمندها براي من نهاده اند، ساله5
  !اي خداوند، آواز تضرع مرا بشنو. تو خداي من هستي:  به خداوند گفتم6
  .در روز جنگ پوشانيده اي اي يهوه خداوند كه قوت نجات من هستي، تو سر مرا 7
  . اي خداوند، آرزوهاي شرير را برايش برمياور و تدابير ايشان را به انجام مرسان مبادا سرافراشته شوند، ساله8
  . و اما سرهاي آناني كه مرا احاطه مي كنند، شرارت لبهاي ايشان، آنها را خواهد پوشانيد9
  .ايشان را در آتش خواهند انداخت و در ژرفيها كه ديگر نخواهند برخاست اخگرهاي سوزنده را بر ايشان خواهند ريخت، 10
  .مرد ظالم را شرارت صيد خواهد كرد تا او را هالك كند.  مرد بدگو در زمين پايدار نخواهد شد11
  . مي دانم كه خداوند دادرسي فقير را خواهد كرد و داوري مسكينان را خواهد نمود12
 . را حمد خواهند گفت و راستان به حضور تو ساكن خواهند شد هر آينه عادالن نام تو13
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  ! و چون تو را بخوانم آواز مرا بشنو! نزد من بشتاب. اي خداوند تو را مي خوانم 1
  . دعاي من به حضور تو مثل بخور آراسته شود، و برافراشتن دستهايم، مثل هدية شام2
  . لبهايم را نگاه دار اي خداوند، بر دهان من نگاهباني فرما و در3
  .و از چيزهاي لذيذ ايشان نخورم.  دل مرا به عمل بد مايل مگردان تا مرتكب اعمال زشت با مردان بدكار نشوم4
ن نيز و سر من آن را ابا نخواهد نمود زيرا كه در بديهاي ايشا!  مرد عادل مرا بزند و لطف خواهد بود، و مرا تأديب نمايد و روغن براي سر خواهد بود5

  .دعاي من دايم خواهد بود
  . چون داوران ايشان از سرِ صخره ها انداخته شوند، آنگاه سخنان مرا خواهند شنيد زيرا كه شيرين است6
  .  مثل كسي كه زمين را فالحت و شيار بكند، استخوانهاي ما بر سر قبرها پراكنده مي شود7
  !پس جان مرا تلف منما. بر تو توكّل دارمو .  زيرا كه اي يهوه خداوند، چشمان من بسوي توست8
  .  مرا از دامي كه براي من نهاده اند نگاه دار و از كمندهاي گناهكاران9
 . شريران به دامهاي خود بيفتند و من بسالمتي دربگذرم10
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  .به آواز خود نزد خداوند تضرع مي نمايم.  به آواز خود نزد خداوند فرياد برمي آورم1
  .تنگي هاي خود را نزد او بيان خواهم كرد. د را در حضور او خواهم ريخت نالة خو2
  .در راهي كه مي روم دام براي من پنهان كرده اند. پس تو طريقت مرا دانسته اي.  وقتي كه روح من در من مدهوش مي شود3
  . نيست كه در فكر جان من باشدكسي. ملجا براي من نابود شد.  به طرف راست بنگر و ببين كه كسي نيست كه مرا بشناسد4
  . نزد تو اي خداوند فرياد كردم و گفتم كه تو ملجا و حصّة من در زمين زندگان هستي5
  .مرا از جفا كنندگانم برهان، زيرا كه از من زورآورترند!  به نالة من توجه كن زيرا كه بسيار ذليلم6
 .ن گرداگرد من خواهند آمد زيرا كه به من احسان نموده ايعادال.  جان مرا از زندان درآور تا نام تو را حمد گويم7
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  !در امانت و عدالت خويش مرا اجابت فرما!  اي خداوند دعاي مرا بشنو و به تضرع من گوش بده1
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  .زيرا زنده اي نيست كه به حضور تو عادل شمرده شود.  و بر بندة خود به محاكمه برميا2
  . كرده، حيات مرا به زمين كوبيده است و مرا در ظلمت ساكن گردانيده، مثل آناني كه مدتي مرده باشند زيرا كه دشمن بر جان من جفا3
 . پس روح من در من مدهوش شده، و دلم در اندرونم متحيرگرديده است4
  .در همة اعمال تو تفكّر نموده، در كارهاي دست تو تأمل مي كنم.  ايام قديم را به ياد مي آورم5
  .جان من مثلِ زمينِ خشك، تشنة تو است، ساله. هاي خود را بسوي تو درازمي كنم دست6
  .روي خود را از من مپوشان، مبادا مثل فروروندگان به هاويه بشوم.  اي خداوند، بزودي مرا اجابت فرما زيرا روح من كاهيده شده است7
 . طريقي را كه بر آن بروم، مرا بياموز زيرا نزد تو جان خود را برمي افرازم.  بامدادان رحمت خود را به من بشنوان زيرا كه بر تو توكّل دارم8

  . اي خداوند مرا از دشمنانم برهان زيراكه نزد تو پناه برده ام9
  .روح مهربان تو مرا در زمين هموار هدايت بنمايد.  مرا تعليم ده تا ارادة تو را بجا آورم زيرا خداي من تو هستي10
  م خود اي خداوند مرا زنده ساز؛ به خاطر عدالت خويش جان مرا از تنگي برهان؛ به خاطر نا11
 .و همة مخالفان جان مرا هالك كن زيرا كه من بندة تو هستم.  و به خاطر رحمت خود، دشمنانم را منقطع ساز12
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  ! ب تعليم داد من است، متبارك باد؛ كه دستهاي مرا به جنگ و انگشتهاي مرا به حر خداوند كه صخرة 1
  . رحمت من اوست و ملجاي من و قلعة بلند من و رهاننده من و سپر من و آنكه بر او توكل دارم، كه قوم مرا در زيرا اطاعت من مي دارد2
   اي خداوند، آدمي چيست كه او را بشناسي؟ و پسر انسان كه او را به حساب بياوري؟3
 .ه اي است كه مي گذرد انسان مثل نَفَسي است و روزهايش مثل ساي4
  .       و كوهها را لمس كن تا دود شوند.  اي خداوند آسمانهاي خود را خم ساخته، فرود بيا5
  .         تيرهاي خود را بفرست و آنها را منهزم نما.  رعد را جهنده ساخته، آنها را پراكنده ساز6
  ر خالصي ده، يعني از دست پسران اجنبي دست خود را از اعلي بفرست، و مرا رهانيده، از آبهاي بسيا7
  . كه دهان ايشان به باطل سخن مي گويد، و دست راست ايشان دست دروغ است8
  .با بربط ذات ده تار، تو را ترنّم خواهم نمود.  اي خدا، تو را سرودي تازه مي سرايم 9
 . هاني كه پادشاهان را نجات مي بخشي، و بندة خود داود را از شمشير مهلك مي ر10

 . دهان ايشان به باطل سخن مي گويد و دست راست ايشان دست دروغ است  مرا از دست اجنبيان برهان و خالصي ده، كه11

 .و دختران ما مثل سنگهاي زاويه تراشيده شده به مثال قصر.  تا پسران ما در جوانيِ خود نمو كرده، مثل نهالها باشند12
 .و گله هاي ما هزارها و كرورها در صحراهاي ما بزايند. اع نعمت ريزان شوند و انبارهاي ما پر شده، به انو13
 . و گاوان ما باربردار شوند و هيچ رخنه و خروج و ناله اي در كوچه هاي ما نباشد14
 .خوشابحال آن قوم كه يهوه خداي ايشان است.  خوشابحال قومي كه نصيب اين است15
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 ! ا متعال مي خوانم و نام تو را متبارك مي گويم، تا ابداآلباداي خداي من، اي پادشاه تو ر 1

 . تمامي روز تو را متبارك مي خوانم، و نام تو را حمد مي گويم تا ابداآلباد2
 . خداوند عظيم است و بي نهايت ممدوح، و عظمت او را تفتيش نتوان كرد3
 .تو را بيان خواهند نمود طبقه تا طبقه اعمال تو را تسبيح مي خوانند و كارهاي عظيم 4
 . در مجد جليل كبريايي تو و در كارهاي عجيب تو تفكّر خواهم نمود5
 .و من عظمت تو را بيان خواهم نمود.  در قوت كارهاي مهيبِ تو سخن خواهند گفت6
 .و عدالت تو را خواهند سراييد.  و يادگاري كثرت احسان تو را حكايت خواهند كرد7
 .حيم است و دير غضب و كثيراالحسان خداوند كريم و ر8
 . خداوند براي همگان نيكو است، و رحمت هاي وي بر همة اعمال وي است9
 .و مقدسان تو، تو را متبارك مي خوانند.  تو را حمد مي گويند  اي خداوند جميع كارهاي تو،10
 . دربارة جالل ملكوت تو سخن مي گويند و توانايي تو را حكايت مي كنند11
 . تا كارهاي عظيم تو را به بني آدم تعليم دهند و كبرياييِ مجيد ملكوت تو را12
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 .  ملكوت تو، ملكوتي است تا جميع دهرها و سلطنت تو باقي تا تمام دورها13

 .     خداوند جميع افتادگان را تأييد مي كند و خم شدگان را برمي خيزاند14

 . ايشان را در موسمش مي دهي چشمان همگان منتظر تو مي باشد و تو طعام15
 . دست خويش را باز مي كني و آرزوي همة زندگان را سير مي نمايي16
 . خداوند عادل است در جميع   طريق هاي خود و رحيم در كّل اعمال خويش17
 . خداوند نزديك است به آناني كه او را مي خوانند، به آناني كه او را به راستي مي خوانند18
 .ندگان خود را بجا مي آورد و تضّرع ايشان را شنيده، ايشان را نجات مي دهد آرزوي ترس19
 . خداوند همة محبان خود را نگاه مي دارد و همة شريران را هالك خواهد ساخت20
 . دهان من تسبيح خداوند را خواهد گفت و همة بشر نام قدوس او را متبارك بخوانند تا ابداآلباد21
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 !  جان من خداوند را تسبيح بخواناي!  هلّلوياه1

 .مادامي كه وجود دارم، خداي خود را خواهم سراييد.  تا زنده هستم، خداوند را حمد خواهم گفت2
 . بر رؤسا توكّل مكنيد و نه بر ابن آدم كه نزد او اعانتي نيست3
 .  مي شود روح او بيرون مي رود و او به خاك خود برمي گردد و در همان روز فكرهايش نابود4

  خوشابحال آنكه خداي يعقوب مددكار اوست، كه اميد او بر يهوه خداي وي مي باشد،  5

  كه آسمان و زمين را آفريد و دريا و آنچه را كه در آنهاست؛ كه راستي را نگاه دارد تا ابداآلباد؛  6

 .  را آزاد مي سازدخداوند اسيران .  كه مظلومان را دادرسي مي كند؛ و گرسنگان را نان مي بخشد7

 .خداوند عادالن را دوست مي دارد. خداوند خم شدگان را برمي افرازد.  خداوند چشمان كوران را باز مي كند8
 .ليكن طريق شريران را كج مي سازد.  خداوند غريبان را محافظت مي كند و يتيمان و بيوه زنان را پايدار مي نمايد9
 !هلّلوياه. اآلباد و خداي تو اي صهيون، نسالً بعد نسل خداوند سلطنت خواهد كرد تا ابد10
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 ! هلّلوياه، زيرا خداي ما را سراييدن نيكو است و دل پسند، و تسبيح خواندن شايسته است1
 . خداوند اورشليم را بنا مي كند و پراكندگان اسرائيل را جمع مي نمايد2
 .مي بندد شكسته دالن را شفا مي دهد و جراحت هاي ايشان را 3
 .  عدد ستارگان را مي شمارد و جميع آنها را به نام مي خواند4

 .   خداوند ما بزرگ است و قوت او عظيم و حكمت وي غيرمتناهي5

 . خداوند مسكينان را برمي افرازد و شريران را به زمين مي اندازد6
 .خداي ما را با بربط سرود بخوانيد.  خداوند را با تشكّر بسراييد7
 .ه آسمانها را با ابرها مي پوشاند و باران را براي زمين مهيا مي نمايد و گياه را بر كوهها مي روياند ك8
 . كه بهايم را آذوقه مي دهد و بچه هاي غراب را كه او را مي خوانند9
 . در قوت اسب رغبت ندارد، و از ساقهاي انسان راضي نمي باشد10
 . است و از آناني كه به رحمت وي اميدوارند رضامندي خداوند از ترسندگان وي11
 .اي صهيون، خداي خود را حمد بگو.  اي اورشليم، خداوند را تسبيح بخوان12
 . زيرا كه پشت بندهاي دروازهايت را مستحكم كرده و فرزندانت را در اندرونت مبارك فرموده است13
 .ي گرداند كه حدود تو را سالمتي مي دهد و تو را از مغز گندم سير م14
 . كه كالم خود را بر زمين فرستاده است و قول او به زودي هرچه تمام تر مي دود15
 .كه برف را مثل پشم مي باراند، و ژاله را مثل خاكستر مي پاشد 16
  كه تگرگ خود را در قطعه ها مي اندازد؛ و كيست كه پيش سرماي او تواند ايستاد؟17

 .باد خويش را مي وزاند، پس آبها جاري مي شود. را مي گدازد كالم خود را مي فرستد و آنها 18
 . كالم خود را به يعقوب بيان كرده، و فرايض و داوريهاي خويش را به اسرائيل19
 !هلّلوياه.  با هيچ امتّي چنين نكرده است و داوريهاي او را ندانسته اند20
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 !علي عليين او را تسبيح بخوانيددر ا! خداوند را از آسمان تسيبح بخوانيد! هلّلوياه 1
 . لشكرهاي او او را تسبيح بخوانيد اي همة. فرشتگانش او را تسبيح بخوانيد  اي همة2
 .   اي آفتاب و ماه او را تسبيح بخوانيد3

 . ستارگان نور او را تسبيح بخوانيد، و اي آبهايي كه فوق آسمانهاييد  اي همة4
 .   يرا كه اوامر فرمود پس آفريده شدند نام خداوند را تسبيح بخوانند ز5

 . و آنها را پايدار نمود تا ابداآلباد و قانوني قرارداد كه از آن درنگذرد6
 . خداوند را از زمين تسبيح بخوانيد، اي نهنگان و جميع لجه ها7
 . اي آتش و تگرگ و برف و مه و باد تند كه فرمان او را به جا مي آوريد8
 . تلّ ها و درختان ميوه دار و همة سروهاي آزاد اي كوهها و تمام9
 . اي وحوش و جميع بهايم و حشرات و مرغان بالدار10
 . اي پادشاهان زمين و جميع امت ها و سروران و همة داوران جهان11
 . اي جوانان و دوشيزگان نيز و پيران و اطفال12
 .است و جالل او فوق آسمان نام خداوند را تسبيح بخوانند، زيرا نام او تنها متعال 13
 !هلّلوياه.  و او شاخي براي قوم خود برافراشته است، تا فخرباشد براي همة مقدسان او، يعني براي بني اسرائيل كه قوم مقّرب او مي باشند14
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 !خداوند را سرود تازه بسراييد و تسبيح او را در جماعت مقدسان! هلّلوياه 1
 .ود شادي كنند و پسران صهيون در پادشاه خويش وجد نمايند اسرائيل در آفريننده خ2
 .با بربط و عود او را بسرايند.  نام او را با رقص تسبيح بخوانند3
 .       مسكينان را به نجات جميل مي سازد.  زيرا خداوند از قوم خويش رضامندي دارد4

 .و بر بسترهاي خود ترنّم بكنند.  مقدسان از جالل فخر بنمايند5
 .و شمشير دودمه در دست ايشان.  تسبيحات بلند خدا در دهان ايشان باشد6
 . تا از امت ها انتقام بكشند و تأديب ها بر طوايف بنمايند7
 . و پادشاهان ايشان را به زنجيرها ببندند و سروران ايشان را به پابندهاي آهنين8
 ! هلّلوياه. رامت است براي همة مقدسان اواين ك.  و داوري را كه مكتوب است بر ايشان اجرا دارند9
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 !در فلك قوت او، او را تسبيح بخوانيد. خدا را در قدس او تسبيح بخوانيد! هلّلوياه 1
 .او را به حسب كثرت عظيمش تسبيح بخوانيد.  او را به سبب كارهاي عظيم او تسبيح بخوانيد2
 . بر بربط و عود تسبيح بخوانيداو را.  او را به آواز كَرِنّا تسبيح بخوانيد3
 .او را با ذوات اوتار و ني تسبيح بخوانيد.  او را با دف و رقص تسبيح بخوانيد4
 .او را با صنجهاي خوش صدا تسبيح بخوانيد.   او را با صنجهاي بلند آواز تسبيح بخوانيد5
 ! هلّلوياه.  هركه روح دارد، خداوند را تسبيح بخواند6
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 كتاب امثال سليمان نبي
 
 
1 

   امثال سليمان بن داود پادشاه اسرائيل،1
  به جهت دانستن حكمت و عدل، و براي فهميدن كلمات فطانت؛2

  و عدالت و انصاف و استقامت؛   به جهت اكتساب ادب معرفت آميز،3

  تا ساده دالن را زيركي بخشد، و جوانان را معرفت و تميز؛ 4

  و مرد فهيم تدابير را تحصيل نمايد؛ ود و علم را بيفزايد، تا مرد حكيم بشن5

 . تا امثال و كنايات را بفهمند، كلمات حكيمان و غوامض ايشان را6
 .ليكن جاهالن حكمت و ادب را خوار مي شمارند  ترس يهوه آغاز علم است، 7
 .اي پسر من تأديب پدرخود را بشنو، و تعليم مادرخويش را ترك منما 8
 . و جواهر براي گردن تو خواهد بود  كه آنها تاج زيبايي براي سرتو، زيرا9
 .قبول منما.  اي پسر من اگر گناهان تو را فريفته سازند10
  و براي بي گناهان بي جهت پنهان شويم،  همراه ما بيا تا براي خون در كمين بنشينيم، : اگر گويند11

 .  تندرست مانند آناني كه به گور فرو مي برند و  مثل هاويه ايشان را زنده خواهيم بلعيد،12

 . هر گونه اموال نفيسه را پيدا خواهيم نمود و خانه هاي خود را از غنيمت مملو خواهيم ساخت13
 .و جميع ما را يك كيسه خواهد بود.  خود را در ميان ما بينداز  قرعة14
 . ايشان بازدارو پاي خود را از طريقهاي.  اي پسر من با ايشان در راه مرو15
 . زيرا كه پايهاي ايشان براي شرارت مي دود و به جهت ريختن خون مي شتابد16
 .  به تحقيق، گستردن دام در نظر هر بالداري بي فايده است17

 .  مي سازند، و براي جان خويش پنهان مي شوندليكن ايشان به جهت خون خود كمين  18

 .سود باشد، كه آن جان مالك خود را هالك مي سازد همچنين است راههاي هر كس كه طّماع 19
 . حكمت در بيرون ندا مي دهد و در شوارع عام آواز خود را بلند مي كند20
 . دروازه ها مي خواند و در شهر به سخنان خود متكلّم مي شود  در سر چهارراهها در دهنة21
 به كي مستهزئين از استهزا شادي مي كنند و احمقان از معرفت نفرت مي نمايند؟ اي جاهالن تا به كي جهالت را دوست خواهيد داشت؟ و تا (  كه22

 .اينك روح خود را بر سما افاضه خواهم نمود و كلمات خود را بر شما اعالم خواهم كرد.  به سبب عتاب من بازگشت نماييد23
  .عتنا نكرد زيرا كه چون خواندم، شما ابا نموديد و دستهاي خود را برافراشتم و كسي ا24
 . بلكه تمامي نصيحت مرا ترك نموديد و توبيخ  مرا نخواستيد25
 . پس من نيز در حين مصيبت شما خواهم خنديد و چون ترس بر شما مستولي شود استهزا خواهم نمود26
 .ا آيد حيني كه تنگي و ضيق برشم  چون خوف مثل باد تند بر شما عارض شود، و مصيبت مثل گردباد به شما در رسد،27
 .  آنگاه مرا خواهند خواند ليكن اجابت نخواهم كرد، و صبحگاهان مرا جستجو خواهند نمود اما مرا نخواهند يافت28

  چونكه معرفت را مكروه داشتند، و ترس خداوند را اختيار ننمودند،29

 و تمامي توبيخ مرا خوار شمردند،  ونصيحت مرا پسند نكردند، 30 

 .ة طريق خودخواهند خورد، و از تدابير خويش سير خواهند شد از ميو  بنابراين،31
 . زيرا كه ارتداد جاهالن، ايشان را خواهد كشت و راحت غافالن احمقان، ايشان را هالك خواهد ساخت32
 . اما هر كه بشنود در امنّيت ساكن خواهد بود، و از ترس بال مستريح واهد ماند33
  
2 

 ول مي نمودي و اوامر مرا نزد خود نگاه مي داشتي،اي پسر من اگر سخنان مرا قب 1 

  تا گوش خود را به حكمت فراگيري و دل خود را به فطانت مايل گرداني،2 

  اگر فهم را دعوت مي كردي و آواز خود را به فطانت بلند مي نمودي،3 

  اگر آن را مثل نقره مي طلبيدي و مانند خرانه هاي مخفي جستجو مي كردي،4 

 . و معرفت خدا را حاصل مي نمودي ه ترس خداوند را مي فهميدي، آنگا5 
 . و از دهان وي معرفت و فطانت صادر مي شود  زيرا خداوند حكمت را مي بخشد،6 
  سپر مي باشد،  به جهت مستقيمان، حكمت كامل را ذخيره مي كند، و براي آناني كه در كاملّيت سلوك مي نمايند،7
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 .محافظت نمايد و طريق مقدسان خويش را نگاه دارد  تا طريقهاي انصاف را 8
 .  و استقامت و هر طريق نيكو را  پس آنگاه عدالت و انصاف را مي فهميدي،9

 .  زيرا كه حكمت به دل تو داخل مي شد و معرفت نزد جان تو عزيز مي گشت10

 . تو را نگاه مي داشت  تميز، تو را محافظت مي نمود، و فطانت،11
 . را از راه شرير رهايي بخشد، و از كساني كه به سخنان كج متكلّم مي شوند تا تو12
 . كه راههاي راستي را ترك مي كنند، و به طريقهاي تاريكي سالك مي شوند13
 .  از عمل بد خشنودند، و از دروغهاي شرير خرسندند14

  . و در طريقهاي خويش كج رو مي باشند  كه در راههاي خود معوجند،15
 و از زن بيگانه اي كه سخنان تملّق آميز مي گويد،  تا تو را از زن اجنبي رهايي بخشد، 16

 . كه مصاحب جواني خود را ترك كرده، و عهد خداي خويش را فراموش نموده است17
 . او به موت فرومي رود و طريقهاي او به مردگان  زيرا خانة18

 .ه طريقهاي حيات نخواهند رسيد و ب  كساني كه نزد وي روند برنخواهند گشت،19
 . تا به راه صالحان سلوك نمايي و طريقهاي عادالن را نگاه داري20
 . زيرا كه راستان در زمين ساكن خواهند شد، و كامالن در آن باقي خواهند ماند21
 . و ريشة خيانتكاران از آن كنده خواهد گشت  ليكن شريران از زمين منقطع خواهند شد،22 
 
3 

 .پسر من، تعليم مرا فراموش مكن و دل تو اوامر مرا نگاه دارد اي 1
  زيرا كه طول ايام و سالهاي حيات و سالمتي را براي تو خواهد افزود و2

 .آنها را برگردن خود ببند و بر لوح دل خود مرقوم دار.  زنهار كه رحمت وراستي تورا ترك نكند3
 . انسان خواهي يافت در نظر خدا و  آنگاه نعمت و رضامندي نيكو،4
 .  به تمامي دل خود بر خداوند توكل نما و بر عقل خود تكيه مكن5

 . و او طريقهايت را راست خواهد گردانيد  در همة راههاي خود او را بشناس،6
 .  از خداوند بترس و از بدي اجتناب نما  خويشتن را حكيم مپندار،7

 . مغز خواهد بود و براي استخوانهايت  اين براي ناف تو شفا،8
 . از مايملك خود خداوند را تكريم نما و از نوبرهاي همة محصول خويش9
 . انگور لبريز خواهد گشت  آنگاه انبارهاي تو به وفور نعمت پرخواهد شد، و چرخشهاي تو از شيرة10
 . و توبيخ او را مكروه مدار  اي پسر من تأديب خداوند را خوار مشمار ،11
 .ركه را دوست دارد تأديب مي نمايد، مثل پدر پسر خويش را كه از او مسرور مي باشدزيرا خداوند ه12
 . شخصي كه فطانت را تحصيل نمايد  خوشابحال كسي كه حكمت را پيدا كند،13
 .  زيرا كه تجارت آن از تجارت نقره و محصولش از طالي خالص نيكوتر است14

 .با آن برابري نتوان كرد از لعلها گرانبهاتر است و جميع نفايس تو 15
 . به دست راست وي طول و ايام است، و به دست و چپش دولت و جالل16
 . طريقهاي وي طريقهاي شادماني است و همة راههاي وي سالمتي مي باشد17
 . به جهت آناني كه او را به دست گيرند، درخت حيات است و كسي كه به او متمسك مي باشد خجسته است18 

 . و به عقل خويش آسمان را استوار نمود  به حكمت خود زمين را بنياد نهاد، خداوند19
 .  به علم او لجه ها منْشَّق گرديد، و افالك شبنم را مي چكانيد20

 .حكمت كامل وتميز را نگاه دار.  اين چيزها از نظر تو دور نشود  اي پسرمن،21
 .    بود پس براي جان تو حيات، و براي گردنت زينت خواهد 22

 . آنگاه در راه به امنيت سالك خواهي شد، و پايت نخواهد لغزيد23
 . هنگامي كه بخوابي، نخواهي ترسيد و چون دراز شوي خوابت شيرين خواهد شد24
 . از خوف ناگهان نخواهي ترسيد، ونه ازخرابي شريران چون واقع شود25
 .ام حفظ خواهد نمود زيرا خداوند اعتماد تو خواهد بود و پاي تو را از د26
 . احسان را از اهلش باز مدار، هنگامي كه بجا آوردنش در قوت دست توست27
 . به همسايه خود مگو برو و بازگرد، و فردا به تو خواهم داد، با آنكه نزد تو حاضر است28
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 . بر همسايه ات قصد بدي مكن، هنگامي كه او نزد تو در امنيت ساكن است29
 .تو بدي نكرده است، بي سبب مخاصمه منما با كسي كه به 30
 . بر مرد ظالم حسد مبر و هيچكدام از راههايش را اختيار مكن31
 .زيرا كج خلقان نزد خداوند مكروهند، ليكن سر او نزد راستان است 32
 .اما مسكن عادالن را بركت مي دهد.   شريران است  لعنت خداوند بر خانة33
 . اما متواضعان را فيض مي بخشد تهزا مي نمايد، يقين كه مستهزئين را اس 34

 .  حكيمان وارث جالل خواهند شد، اما احمقان خجالت را خواهند برد35
 
4 

  تأديب پدر را بشنويد و گوش دهيد تا فطانت را بفهمند، اي پسران، 1

 .پس شريعت مرا ترك منماييد.  چونكه تعليم نيكو به شما مي دهم2
 .در خود پسر بودم و در نظر مادرم عزيز و يگانه زيرا كه من براي پ3
 .دل تو به سخنان من متمسك شود، و اوامر مرا نگاه دار تا زنده بماني:  مي گفت  و او مرا تعليم داده،4
 .فراموش مكن و از كلمات دهانم انحراف مورز.  حكمت را تحصيل نما و فهم را پيدا كن5
 .آن را دوست دار كه تو را نگاه خواهد داشت. واهد نمود آن را ترك منما كه تو را محافظت خ6
 .پس حكمت را تحصيل نما و به هرآنچه تحصيل نموده باشي، فهم را تحصيل كن.  حكمت از همه چيز افضل است7
 .و اگر او را آغوش بكشي تو را معظّم خواهد گردانيد.   آن را محترم دار، و تو را بلند خواهد ساخت8
 .و افسر جالل به تو عطا خواهد نمود.  زيبايي خواهد نهاد بر سر تو تاج9
 .  اي پسر من بشنو و سخنان مرا قبول نما، كه سالهاي عمرت بسيار خواهد شد10

 . راه حكمت را به تو تعليم دادم، و به طريقهاي راستي تو را هدايت نمودم11
 .ش نخواهي خورد چون در راه بر وي قدمهاي تو تنگ نخواهد شد، و چون بدوي لغز12
 .آن را نگاه دار زيرا كه حيات تو است.  ادب را به چنگ آور و آن را فرو مگذار13
 . به راه شريران داخل مشو، و در طريق گناهكاران سالك مباش14
 . آن را ترك كن و به آن گذرمنما، و ازآن اجتناب كرده، بگذر15
 .و اگر كسي را نلغزانيده باشند، خواب از ايشان منقطع مي شود زيرا كه ايشان تا بدي نكرده باشند، نمي خوابند 16
 . چونكه نان شرارت را مي خورند، و شراب ظلم را مي نوشند17
  .  ليكن طريق عادالن مثل نور مشرق است كه تا نهار كامل روشنايي آن در تزايد مي باشد18
 . ه چيز مي لغزند و اما طريق شريران مثل ظلمت غليظ است، و نمي دانند كه از چ19

 . اي پسر من، به سخنان من توجه نما  و گوش خود را به كلمات من فراگير20
 .آنها را در اندرون دل خود نگاه دار.  آنها از نظر تو دور نشود21
 .براي تمامي جسد او شفا مي باشد  زيرا هركه آنها را بيابد براي او حيات است، و22
 .  دار، زيرا كه مخرج هاي حيات از آن است دل خود را به حفظ تمام نگاه23

 .  دهان دروغگو را از خود بينداز، و لبهاي كج را از خويشتن دور نما24

 . چشمانت به استقامت نگران باشد، و مژگانت پيش روي تو راست باشد25
 . طريقهاي تو مستقيم باشد26
 .ار به طرف راست يا چپ منحرف مشو، و پاي خود را از بدي نگاه د27
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  اي پس رمن، به حكمت من توجه نما، و گوش خود را به فطانت من فراگير،1

 . تا تدابير را محافظت نمايي، و لبهايت معرفت را نگاه دارد2
 .    زيرا كه لبهاي زن اجنبي عسل را مي چكاند، و دهان او از روغن ماليم تر است3

 .ثل شمشير دودم ليكن آخر او مثل اَفْسنتين تلخ است و برنده م4
 . پايهايش به موت فرو مي رود، و قدمهايش به هاويه متمسك مي باشد5
 .قدمهايش آواره شده است و او نمي داند.  به طريق حيات هرگز سالك نخواهد شد6
 .      و اآلن اي پسرانم مرا بشنويد، و از سخنان دهانم انحراف مورزيد7

 .نة او نزديك مشو طريق خود را از او دور ساز، و به خا8
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 . مبادا عنفوان جوانيِ خود را به ديگران بدهي، و سالهاي خويش را به ستم كيشان9
 . و غريبان از اموال تو سيرشوند، و ثمرة    محنت تو به خانة بيگانه رود10
  كه در عاقبت خود نوحه گري نمايي، هنگامي كه گوشت و بدنت فاني شده باشد،11

 ا مكروه داشتم، و دل من تنبيه را خوار شمرد، و گويي چرا ادب ر12

 . گوش ندادم  و آواز مرشدان خود را شنيدم، و به معلمان خود13

 . نزديك بود كه هرگونه بدي را مرتكب شوم، در ميان قوم و جماعت 14

  آب را ازمنبع خود بنوش، و نهرهاي جاري را از چشمة خويش،15

 هرهاي آب در شوراع عام، جويهاي تو بيرون خواهد ريخت، و ن16

 . و از آن خودت به تنهايي خواهد بود، و نه از آن غريبان با تو17
 . چشمة تو مبارك باشد، و از زن جواني خويش مسرور باش18
 .پستانهايش تو را هميشه خرم سازد، و از محبت او دائماً محفوظ باش.  مثل غزال محبوب و آهوي جميل19
 از زن بيگانه فريفته شوي؟ و سينة زن غريب را دربرگيري؟ ليكن اي پسر من، چرا 20

 . زيرا كه راههاي انسان در مد نظر خداوند است، و تمامي طريقهاي وي را مي سنجد21
  . تقصيرهاي شرير او را گرفتار مي سازد، و به بندهاي گناهان خود بسته مي شود22
 . خواهد گرديد او بدون ادب خواهد مرد، و به كثرت حماقت خويش تلف23
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  خود ضامن شده، و به جهت شخص بيگانه دست داده باشي، اي پسرم، اگر براي همساية 1

  و از سخنان دهانت گرفتار شده باشي،  و از سخنان دهان خود در دام افتاده،2

يشتن را فروتن ساز و از همساية خود التماس برو و خو.  پس اي پسر من، اين را بكن و خويشتن را رهايي ده چونكه به دست همسايه ات افتاده اي3
 .نما

 . خواب را به چشمان خود راه مده، و نه پينكي را به مژگان خويش4
 . مثل آهو خويشتن را از كمند و مانند گنجشك از دست صياد خالص كن5
  اي شخص كاهل نزد مورچه برو، و در راههاي او تأمل كن و حكمت را بياموز،6

 .ايي نيست و نه سرور و نه حاكمي كه وي را پيشو7
  .  خويش را در موسم حصاد جمع مي كند  اما خوراك خود را تابستان مهيا مي سازد و آذوقة8
  اي كاهل، تا به چند خواهي خوابيد و از خواب خود كي خواهي برخاست؟9

 . اندكي خفت و اندكي خواب، و اندكي برهم نهادن دستها به جهت خواب10
 .راهزن بر تو خواهد آمد، و نيازمندي بر تو مانند مرد مسلّح پس فقير 11
 . مرد لئيم و مرد زشت خوي، با اعواجاج دهان رفتار مي كند12
 .با انگشتهاي خويش اشاره مي كند.  با چشمان خود غمزه مي زند و با پايهاي خويش حرف مي زند13
 .نزاعها را مي پاشد.  در دلش دروغها است و پيوسته شرارت را اختراع مي كند14
 . در لحظه اي منكسر خواهد شد و شفا نخواهد يافت.  بنابراين مصيبت بر او ناگهان خواهد آمد15

  . شش چيز است كه خداوند از آنها نفرت دارد، بلكه هفت چيز كه نزد جان وي مكروه است16
  چشمان متكّبر و زبان دروغگو؛ و دستهايي كه خون بي گناه را مي ريزد؛17

  دلي كه تدابير فاسد را اختراع مي كند؛ پايهايي كه در زيان كاري تيزرو مي باشند؛18

 . شاهد دروغگو كه به كذب متكلّم شود؛ و كسي كه در ميان برادران نزاعها بپاشد19
 . اي پسر من اوامر پدرخود را نگاه دار و تعليم مادر خويش را ترك منما20
 .     د و آنها را بر گردن خويش بياويز آنها را بر دل خود دائماً ببن21

نمود، و حيني كه مي خوابي بر تو ديده باني خواهد كرد، و وقتي كه بيدار شوي با تو مكالمه خواهد   حيني كه به راه مي روي تو را هدايت خواهد22
 .نمود

 .ت است و توبيخ تدبيرآميز طريق حيا  زيرا كه احكام ايشان چراغ و تعليم ايشان نور است،23
 . تا تو را از زن خبيثه نگاه دارد، و از چاپلوسي زبان زن بيگانه24
  در دلت مشتاق جمال وي مباش، و از پلكهايش فريفته مشو،25

 . جان گرانبها را صيد مي كند  شخص براي يك قرص نان محتاج مي شود، و زن مرد ديگر،  زيرا كه به سبب زن زانيه،26
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 ش خود بگيرد و جامه اش سوخته نشود؟ آيا كسي آتش را در آغو27

  يا كسي بر اخگرهاي سوزنده راه رود و پايهايش سوخته نگردد؟28

 . همچنين است كسي كه نزد زن همساية خويش داخل شود، زيرا هر كه او را لمس نمايد بي گناه نخواهد ماند 29
  .تي كه گرسنه باشد دزد را اهانت نمي كنند اگر دزدي كند تا جان خود را سير نمايد وق30
 . ليكن اگر گرفته شود، هفت چندان رد خواهد نمود و تمامي اموال خانة خود را خواهد داد31
 . اما كسي كه با زني زنا كند، ناقص العقل است و هركه چنين عمل نمايد، جان خود را هالك خواهد ساخت32
 . او ضرب و رسوايي خواهد يافت، و ننگ او محو نخواهد شد33
 . زيرا كه غيرت، شدت خشم مرد است و در روز انتقام، شفقت نخواهد نمود34
 . بر هيچ كفّاره اي نظر نخواهد كرد و هرچند عطايا را زياده كني، قبول نخواهد نمود35
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 . اي پسرمن سخنان مرا نگاه دار، و اوامر مرا نزد خود ذخيره نما1
 . مرا مثل مردمك چشم خويش اوامر مرا نگاه دار تا زنده بماني، و تعليم2
 . آنها را بر انگشتهاي خود ببند و آنها را بر لوح قلب خود مرقوم دار3
 . به حكمت بگو كه تو خواهر من هستي و فهم را دوست خويش بخوان4
 . تا تو را از زن اجنبي نگاه دارد، و از زن غريبي كه سخنان تملّق آميز مي گويد5
 . نگاه كردم، و از پشت شبكة خويش زيرا كه از دريچة خانة خود6
  در ميان جاهالن ديدم، و در ميان جوانان، جواني ناقص العقل مشاهده نمودم،7

  كه در كوچه بسوي گوشة او مي گذشت، و به راه خانة وي مي رفت، 8

  در شام در حين زوال روز، در سياهي شب و در ظلمت غليظ؛9

 . در لباس زانيه و در خباثت دل كه اينك زني به استقبال وي مي آمد، 10

 . زني ياوه گو و سركش كه پايهايش در خانه اش قرار نمي گيرد11
 . گاهي در كوچه ها و گاهي در شوارع عام، و نزد هر گوشه اي در كمين مي باشد12
 : پس او را بگرفت و بوسيد و چهرة خود را بي حيا ساخته، او را گفت13
 .زيرا كه امروز نذرهاي خود را وفا نمودم نزد من ذبايح سالمتي است، 14
 . از اين جهت به استقبال تو بيرون آمدم، تا روي تو را به سعي تمام بطلبم و حال تو را يافتم15
 . بر بستر خود دوشكها گسترانيده ام، با ديباها ازكتان مصري16
 . بسترخود را با مر و عود و سليخه معطّر ساخته ام17
 . عشق سير شويم، و خويشتن را از محبت خرم سازيم بيا تا صبح از18
 . زيرا صاحبخانه در خانه نيست، و سفر دور رفته است19
 .(كيسة نقره اي به دست گرفته و تا روزِ بدرِ تمام مراجعت نخواهد نمود 20

 . پس او را از زيادتي سخنانش فريفته كرد، و از تملّق لبهايش او را اغوا نمود21
 .ز عقب او مثل گاوي كه به سالّخ خانه مي رود، روانه شد و مانند احمق به زنجيرهاي قصاص در ساعت ا22
 .  تا تير به جگرش فرو رود، مثل گنجشكي كه به دام مي شتابد و نمي داند كه به خطر جان خود مي رود23

 . پس حال اي پسران مرا بشنويد، و به سخنان دهانم توجه نماييد24
 يش مايل نشود، و به طريقهايش گمراه مشو، دل تو به راهها25

 . زيرا كه او بسياري را مجروح انداخته است، و جميع كشتگانش زورآورانند26
 . خانة او طريق هاويه است و به حجره هاي موت مؤدي مي باشد27
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  آيا حكمت ندا نمي كند، و فطانت آواز خود را بلند نمي نمايد؟1

 .ه كنارة راه، در ميان طريقها مي ايستد به سرمكان هاي بلند، ب2
 . به جانب دروازه ها به دهنة شهر، نزد مدخل دروازه ها صدا مي زند3
 . كه شما را اي مردان مي خوانم و آواز من به بني آدم است4
 . اي جاهالن زيركي را بفهميد و اي احمقان عقل را درك نماييد5
 . نمايم و گشادن لبهايم استقامت است بشنويد زيرا كه به امور عاليه تكلّم مي6
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 . دهانم به راستي تنطّق مي كند و لبهايم شرارت را مكروه مي دارد7
 . همة سخنان دهانم برحق است و در آنها هيچ چيز كج يا معوج نيست8
 . تماميِ آنها نزد مرد فهيم واضح است و نزد يابندگان معرفت مستقيم است9
 . و نه نقره را، و معرفت را بيشتر از طالي خالص تأديب مرا قبول كنيد10
 . و جميع نفايس را به او برابر نتوان كرد  زيرا كه حكمت از لعلها بهتر است،11
 . من حكمتم و در زيركي سكونت دارم، و معرفت تدبير را يافته ام12
 .            را مكروه مي دارمغرور و تكبر و راه بد و دهان دروغگو .  ترس خداوند، مكروه داشتنِ بدي است13

 .من فهم هستم و قوت از آن من است.  مشورت و حكمت كامل از آن من است14
 . به من پادشاهان سلطنت مي كنند، و داوران به عدالت فتوا مي دهند15
 . به من سروران حكمراني مي نمايند و شريفان و جميع داوران جهان16
 .و هركه مرا به جد و جهد بطلبد مرا خواهد يافت. كه مرا دوست مي دارند من دوست مي دارم آناني را 17
 .توانگريِ جاوداني و عدالت. دولت و جالل با من است 18
 . ثمرة من از طال و زر ناب بهتراست، و حاصل من از نقرة خالص19 

  در طريق عدالت مي خرامم، در ميان راههاي انصاف،20

 . وخزينه هاي ايشان را مملو سازم  خود گردانم، مال حقيقي را نصيب محبان21
 . خداوند مرا مبدأ طريق خود داشت، قبل از اعمال خويش از ازل22
 . من از ازل برقراربودم، از ابتدا پيش از بودن جهان23
 . هنگامي كه لجه ها نبود من مولود شدم، وقتي كه چشمه هاي پر از آب وجود نداشت24
 . برپا شود، پيش از تلّها مولود گرديدم قبل از آنكه كوهها25
 . چون زمين و صحراها را هنوز نساخته بود، و نه اول غبار ربع مسكون را26
 . وقتي كه او آسمان را مستحكم ساخت من آنجا بودم، و هنگامي كه دايره را بر سطح لجه قرار داد27
 .استوارگردانيد و چشمه هاي لجه را   وقتي كه افالك را باال استواركرد،28
 .    آبها از فرمان او تجاوز نكنند، و زماني كه بنياد زمين را نهاد  چون به دريا حد قرار داد، تا 29

 . آنگاه نزد او معمار بودم، و روز بروز شادي  مي نمودم، و هميشه به حضور او اهتزاز مي كردم30
 .  مي بود و اهتزاز من در آبادي زمين وي، و شادي من با بني آدم31

 .     پس اآلن اي پسران مرا بشنويد، و خوشابحال آناني كه طريقهاي مرا نگاه دارند32

 .  تأديب را بشنويد و حكيم باشيد، و آن را رد منماييد33

 . خوشابحال كسي كه مرا بشنود، و هر روز نزد درهاي من ديده باني كند، و با هوهاي دروازه هاي مرا محافظت نمايد34
 .زيرا هر كه مرا يابد حيات را تحصيل كند، و رضامنديِ خداوند را حاصل نمايد 35
 .  و اما كسي كه مرا خطا كند، به جان خود ضرر رساند، و هر كه مرا دشمن دارد، موت را دوست دارد36
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 . حكمت، خانة خود را بنا كرده، و هفت ستونهاي خويش را تراشيده است1
 .ه و شراب خود را ممزوج ساخته و سفرة خود را نيزآراسته است ذبايح خود را ذبح نمود2
 :     كنيزان خود را فرستاده، ندا كرده است، بر پشتهاي بلند شهر3

 .   هركه جاهل باشد به اينجا بيايد، و هركه ناقص العقل است،  او را مي گويد4

 . د بياييد از غذاي من بخوريد، و از شرابي كه ممزوج ساخته ام بنوشي5

 .  جهالت را ترك كرده، زنده مانيد، و به طريق فهم سلوك نماييد6

 .  هركه استهزا كننده را تأديب نمايد، براي خويشتن رسوايي را تحصيل كند، و هركه شرير را تنبيه نمايد براي او عيب مي باشد7

 .نما كه تو را دوست خواهد داشت استهزا كننده را تنبيه منما مبادا از تو نفرت كند، اما مرد حكيم را تنبيه 8
 .مرد عادل را تعليم ده كه علمش خواهد افزود.  مرد حكيم را پند ده كه زياده حكيم خواهد شد9
 .  ابتداي حكمت ترس خداوند است، و معرفت قدوس فطانت مي باشد10
 

 .واهد گرديدزيرا كه به واسطة من روزهاي تو كثيرخواهد شد، و سالهاي عمر از برايت زياده خ 11
 .و اگر استهزا نمايي به تنهايي متحمل آن خواهي بود.  اگر حكيم هستي، براي خويشتن حكيم هستي12
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  زن احمق ياوه گو است، جاهل است و هيچ نمي داند،13

  و نزد در خانة خود مي نشيند، در مكانهاي بلند شهر بر كرسي،14

 .ه راههاي خود براستي مي روند تا راه روندگان را بخواند، و آناني را كه ب15
 : هركه جاهل باشد به اينجا برگردد، و به ناقص العقل مي گويد16
 . آبهاي دزديده شده شيرين است، و نان خفيه لذيذ مي باشد17
 . و او نمي داند كه مردگان در آنجا هستند، و دعوت شدگانش در عمقهاي هاويه مي باشند18

 
10 

 . در خود را مسرور مي سازد، اما پسراحمق باعث حزن مادرش مي شودپسرحكيم پ: امثال سليمان 1

 . گنجهاي شرارت مفعت ندارد، اما عدالت از موت رهايي مي دهد2
 . خداوند جان مرد عادل را نمي گذارد گرسنه بشود، اما آرزوي شريران را باطل مي سازد3
 .ك غني مي سازد كسي كه به دست سست كار مي كند فقير مي گردد، اما دست چاب4
 . كسي كه در تابستان جمع كند پسر عاقل است، اما كسي كه در موسم حصاد مي خوابد، پسر شرم آورنده است5
 . بر سرعادالن بركت ها است، اما ظلم دهان شريران را مي پوشاند6
 . يادگار عادالن مبارك است، اما اسم شريران خواهد گنديد7
 .ند، اما احمق پرگو تلف خواهد شد دانا دل، احكام را قبول مي ك8
 .  كسي كه به راستي راه رود، در امنيت سالك گردد، و كسي كه راه خود را كج مي سازد آشكار خواهد شد9

 .  هركه چشمك مي زند الم مي رساند، اما احمق پرگو تلف مي شود10

 . دهان عادالن چشمة حيات است، اما ظلم دهان شريران را مي پوشاند11
 . غض نزاعها مي انگيزاند، اما محبت هر گناه را مستور مي سازد ب12

 .  در لبهاي فطانت پيشگان حكمت يافت مي شود، اما چوب به جهت پشت مرد ناقص العقل است13

 .  حكيمان علم را ذخيره مي كنند، اما دهان احمق نزديك به هالكت است14

 . اما بينواييِ فقيران هالكت ايشان است اموال دولتمندان شهر حصار دار ايشان مي باشد، 15

 . عمل مرد عادل مؤدي به حيات است، اما محصول شرير به گناه مي انجامد16
 . كسي كه تأديب را نگاه دارد در حيات است، اما كسي كه تنبيه را ترك نمايد گمراه مي شود 17
 .ع دهد احمق استكسي كه بهتان را شيو.  كسي كه بغض را مي پوشاند دروغگو مي باشد18
 . كثرت كالم از گناه خالي نمي باشد، اما آنكه لبهايش را ضبط نمايد عاقل است19
 . خالص است، اما دل شريران الشَي ْء مي باشد   زبان عادالن نقرة20
 . اما احمقان از بي عقلي مي ميرند  لبهاي عادالن بسياري را رعايت مي كند،21
 .زد، و هيچ زحمت بر آن نمي افزايد  بركت خداوند دولتمند مي سا22
 .  جاهل در عمل بد اهتزاز دارد، و صاحب فطانت در حكمت23

 . خوف شريران به ايشان مي رسد، و آرزوي عاالن به ايشان عطا خواهد شد24
 . شرير نابود مي شود، اما مرد عادل بنياد جاوداني است  مثل گذشتن گردباد،25
 .و دود براي چشمان است، همچنين است مرد كاهل براي آناني كه او را مي فرستند  چنانكه سركه براي دندان 26
 . ترس خداوند عمر را طويل مي سازد، اما سالهاي شريران كوتاه خواهد شد27
 . انتظار عادالن شادماني است، اما اميد شريران ضايع خواهد شد28
 .الن شر هالكت مي باشد  طريق خداوند به جهت كامالن قلعه است، اما به جهت عام29
 . مرد عادل هرگز متحرك نخواهد شد، اما شريران در زمين ساكن نخواهند گشت 30
 . دهان صديقان حكمت را مي روياند، اما زبان دروغگويان از ريشه كنده خواهد شد31
 .لبهاي عادالن به امور مرضيه عارف است، اما دهان شريران پر از دروغ ها است 32
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 . او است ازوي با تقّلب نزد خداوند مكروه است، اما سنگ تمام پسنديدة تر1
 .با متواضعان است  اما حكمت  چون تكبر مي آيد خجالت مي آيد،2
 . كامليت راستان ايشان را هدايت مي كند، اما كجي خيانتكاران ايشان را هالك مي سازد3
 .ت رهايي مي بخشد توانگري در روز غضب منفعت ندارد، اما عدالت از مو4
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 .  عدالت مرد كامل طريق او را راست مي سازد، اما شرير از شرارت خود هالك مي گردد5

 . عدالت داستان ايشان را خالصي مي بخشد، اما خيانتكاران در خيانت خود گرفتار مي شوند6
 . انتظار روزآوران تلف مي شود  چون مرد شرير بميرد اميد او نابود مي گردد،7
 .د عادل از تنگي خالص مي شود و شرير به جاي او مي آيد  مر8
 . مرد منافق به دهانش همساية خود را هالك مي سازد، و عادالن به معرفت خويش نجات مي يابند9
 . از سعادتمندي عادالن، شهر شادي مي كند، و از هالكت شريران ابتهاج مي نمايد10
 .  از دهان شريران منهدم مي گردد از بركت راستان، شهر مرتفع مي شود، اما11

 . كسي كه همساية خود را حقير شمارد ناقص العقل مي باشد، اما صاحب فطانت ساكت مي ماند12
 .  كسي كه به نَمامي گردش مي كند، سرها را فاش مي سازد، اما شخص امين دل، امر را مخفي مي دارد13

 .تي از كثرت مشيران است جايي كه تدبير نيست مردم مي افتند، اما سالم14
 . كسي كه براي غريب ضامن شود البته ضرر خواهد يافت، و كسي كه ضمانت را مكروه دارد ايمن مي باشد15
 .  زن نيكو سيرت عزّت را نگاه مي دارد، چنانكه زورآوران دولت را محافظت مي نمايند16

 .خود را مي رنجاند مرد رحيم به خويشتن احسان مي نمايد، اما مرد ستم كيش جسد 17
 . عدالت مزد حقيقي را  شرير اجرت فريبنده تحصيل مي كند، اما كارندة18
 . چنانكه عدالت مؤدي به حيات است، همچينين هركه شرارت را پيروي نمايد او را به موت مي رساند19
 . او مي باشند  اما كامالن طريق پسنديدة كج خلقان نزد خداوند مكروهند، 20
 .اما ذريت عادالن نجات خواهند يافت  شرير مبرا نخواهد شد،  يقينا21ً
 . زن جميلة بي عقل حلقة زرين است در بيني گراز22
 .  آرزوي عادالن نيكويي محض است، اما انتظار شريران، غضب مي باشد23

 .رند، اما به نيازمندي مي انجامد نگاه مي دا  هسنتد كه مي پاشند و بيشتر مي اندوزند؛ و هستند كه زياده از آنچه شايد،24
 . شخص سخي فربه مي شود، و هركه سيراب مي كند خود نيز سيراب خواهد گشت25
 . آن بركت خواهد بود   اما بر سر فروشندة  هركه غلّه را نگاه دارد مردم او را لعنت خواهند كرد،26
 .طلبد بر او عارض خواهد شد كسي كه نيكويي را بطلبد رضامندي را مي جويد، و هركه بدي را ب27
 . اما عادالن مثل برگ سبز شكوفه خواهند آورد  كسي كه بر توانگري خود توكّل كند، خواهد افتاد،28
 .و احمق بندة حكيم دالن خواهد شد.  خود را برنجاند نصيب او باد خواهد بود  هركه اهل خانة29
 .صيد كند حكيم است ثمرة مرد عادل درخت حيات است، و كسي كه جانها را 30
 . پس چند مرتبه زياده مرد شرير و گناهكار  اينك مرد عادل بر زمين جزا خواهد يافت،31
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 . اما هركه تنبيه نفرت كند وحشي است   هركه تأديب را دوست مي دارد معرفت را دوست مي دارد ،1
 .فاسد ملزم خواهد ساخت اما او صاحب تدبير   مرد نيكو رضامندي خداوند را تحصيل مي نمايد،2
 . عادالن جنبش نخواهد خورد  انسان از بدي استوار نمي شود، اما ريشة3
 . زن صالحه تاج شوهر خود مي باشد، اما زني كه خجل سازد مثل پوسيدگي در استخوانهايش مي باشد4
 .  فكرهاي عادالن انصاف است، اما تدابير شريران فريب است5

 . در كمين است، اما دهان راستان ايشان را رهايي مي دهد سخنان شريران براي خون6
 . شريران واژگون شده، نيست مي شوند، اما خانة عادالن برقرار مي ماند7
 . كسي برحسب عقلش ممدوح مي شود، اما كج دالن خجل خواهند گشت8
 . محتاج نان باشد كسي كه حقير باشد و خادم داشته باشد، بهتر است از كسي كه خويشتن را برافرازد و9
 . مرد عادل براي جان حيوان خود تفّكر مي كند، اما رحمتهاي شريران ستم كيشي است10
 
 

 . كسي كه خود را زرع كند از نان سير خواهد شد، اما هر كه اباطيل را پيروي نمايد ناقص العقل است 11
 .  آورد مرد شرير به شكار بدكاران طمع مي ورزد، اما ريشة عادالن ميوه مي12

 . در تقصير لبها دام مهلك است، اما مرد عادل از تنگي بيرون مي آيد 13
 . انسان از ثمرة دهان خود از نيكويي سير مي شود، و مكافات دست انسان به او رد خواهد شد14
 . اما هر كه نصيحت را بشنود حكيم است  راه احمق درنظر خودش راست مي شود،15
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 .ر مي شود، اما خردمند خجالت را مي پوشاند غضب احمق فوراً آشكا16
 .  هركه به راستي تنطّق نمايد عدالت را ظاهر مي كند، و شاهد دروغ، فريب را17

 . هستند كه مثل ضرب شمشير حرفهاي باطل مي زنند، اما زبان حكيمان شفا مي بخشد18
 .ني است العي  لب راستگو تا به ابد استوار مي ماند، اما زبان دروغگو طرفة19
 . دردل هركه تدبير فاسد كند فريب است، اما مشورت دهندگان صلح را شادماني است20
 . هيچ بدي به مرد صالح واقع نمي شود، اما شريران از بال پر خواهند شد21
 . اما عامالن راستي پسنديدة او هستند  لبهاي دروغگو نزد خداوند مكروه است،22
 . اما دل احمقان حماقت را شايع مي سازد ارد، مرد زيرك علم را مخفي مي د23
 . دست شخص زرنگ سلطنت خواهد نمود، اما مرد كاهل بندگي خواهد كرد24
 .او را منحني مي سازد، اما سخن نيكو او را شادمان خواهد گردانيد  كدورت دل انسان، 25
 . مي كند اما شريران ايشان را گمراه  مرد عادل براي همساية خود هادي مي شود،26
 . اما زرنگي، توانگري گرانبهاي انسان است  مرد كاهل شكارخود را بريان نمي كند،27
 . و در گذرگاههايش موت نيست  در طريق عدالت حيات است،28
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 . پسر حكيم تأديب پدر خود را اطاعت مي كند، اما استهزا كننده تهديد را نمي شنود1
 .خورد اما جان خيانتكاران، ظلم را خواهد خورد،  مرد از ميوة دهانش نيكويي را مي 2
 . هر كه دهان خود را نگاه دارد جان خويش را محافظت نمايد، اما كسي كه لبهاي خود را بگشايد هالك خواهد شد3
 . شخص كاهل آرزو مي كند، و چيزي پيدا نمي كند، اماشخص زرنگ فربه خواهد شد4
 .ما شرير رسوا وخجل خواهد شد  مرد عادل از دروغ گفتن نفرت دارد، ا5
 . عدالت كسي را كه در طريق خود كامل است محافظت مي كند، اما شرارت، گناهكاران را هالك مي سازد6
 . هسنتد كه خود را دولتمند مي شمارند و هيچ ندارند، و هستند كه خويشتن را فقير مي انگارند و دولت بسيار دارند7
 . بود، اما فقير تهديد را نخواهد شنيد دولت شخص فدية جان او خواهد8
 . اما چراغ شريران خاموش خواهد گرديد  نور عادالن شادمان خواهد شد،9
 . اما با آناني كه پند مي پذيرند حكمت است  از تكبر جز نزاع چيزي پيدا نمي شود،10
 .وزد در تزايد خواهد بود دولتي كه از بطالت پيدا شود در تناقص  مي باشد، اما هر كه به دست خود اند11
 .  اما حصول مراد درخت حيات مي باشد  اميدي كه در آن تعويق باشد باعث بيماري دل است،12

 . اما هركه از حكم مي ترسد ثواب خواهد يافت  هركه كالم را خوار شمارد خويشتن را هالك مي سازد،13
 . دهد تعليم مرد حكيم چشمة حيات است، تا از دامهاي مرگ رهايي14
 . سخت است  عقل نيكو نعمت را مي بخشد، اما راه خيانتكاران،15
 . هر شخص زيرك با علم عمل مي كند، اما احمق حماقت را منتشر مي سازد16
 . قاصد شرير در بال گرفتار مي شود، اما رسول امين شفا مي بخشد17
 .نبيه را قبول كند محترم خواهد شداما هركه ت  فقر و اهانت براي كسي است كه تأديب را ترك نمايد، 18
 . آرزويي كه حاصل شود براي جان شيرين است، اما اجتناب از بدي مكروه احمقان مي باشد19
 . با حكيمان رفتار كن و حكيم خواهي شد، اما رفيق جاهالن ضرر خواهد يافت20
 . بال گناهكاران را تعاقب مي كند، اما عادالن، جزاي نيكو خواهند يافت21
 . مرد صالح پسران پسران را ارث خواهد داد، و دولت گناهكاران براي عادالن ذخيره خواهد شد22
 . فقيران خورا ك بسيار است، اما هستند كه از بي انصافي هالك مي شوند  در مزرعة23
 .سعي تمام تأديب مي نمايداز پسر خويش نفرت مي كند، اما كسي كه او را دوست مي دارد او را به   كسي كه چوب را باز دارد، 24
 . مرد عادل براي سيري جان خود مي خورد، اما شكم شريران محتاج خواهد بود25
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 . خود را بنا مي كند، اما زن جاهل آن را با دست خود خراب مي نمايد  هر زن حكيم خانة1
 .خود كج رفتار است او را تحقير مي نمايد كسي كه به راستي خود سلوك مي نمايد از خداوند مي ترسد، اما كسي كه در طريق 2
 . در دهان احمق چوب تكبر است، اما لبهاي حكيمان ايشان را محافظت خواهد نمود3
 .  جايي كه گاو نيست، آخور پاك است؛ اما از قوت گاو، محصول زياد مي شود4
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 . شاهد امين دروغ نمي گويد، اما شاهد دروغ به كذب تنطّق مي كند5
 .اما به جهت مرد فهيم علم آسان است. كننده حكمت را مي طلبد و نمي يابد استهزا 6
 . زيرا لبهاي معرفت را در او نخواهي يافت  از حضور مرد احمق دور شو،7
 .اما حماقت احمقان فريب است  حكمت مرد زيرك اين است كه راه خود را درك نمايد، 8
 . داستان رضامندي است احمقان به گناه استهزا مي كنند، اما در ميان9
 .و غريب در خوشي آن مشاركت ندارد  دل شخص تلخي خويشتن را مي داند، 10
 . راستان شكوفه خواهد آورد  شريران منهدم خواهد شد، اما خيمة  خانة11
 . طُرق موت است اما عاقبت آن،  راهي هست كه به نظر آدمي مستقيم مي نمايد، 12
 . باشد، و عاقبت اين خوشي حزن است هم در لهو و لعب غمگين مي13
 . كسي كه در دل مرتّد است از راههاي خود سير مي شود، و مرد صالح به خود سير است14
 .  مرد جاهل هر سخن را باور مي كند، اما مرد زيرك در رفتار خود تأمل مي نمايد15

 .د ايمن مي باشد مرد حكيم مي ترسد و از بدي اجتناب مي نمايد، اما احمق از غرور خو16
 . مرد كج خلق، احمقانه رفتار مي نمايد، و مردم از صاحب سؤظن نفرت دارند17
 .  نصيب جاهالن حماقت است، اما معرفت، تاج زيركان خواهد بود18

 . بدكاران در حضور نيكان خم مي شوند، و شريران نزد دروازه هاي عادالن مي ايستند19
 . اما دوستان شخص دولتمند بسيارند دارد، همساية فقير نيز از او نفرت 20
 .اما خوشابحال كسي كه بر فقيران ترحم نمايد  هركه همساية خود را حقير شمارد گناه مي ورزد، 21
 . رحمت و راستي خواهد بود   آيا صاحبان تدبير فاسد گمراه نمي شوند، اما براي كساني كه تدبير نيكو مي نمايند،22
 .عت است، اما كالم لبها به فقر محض مي انجامد از هر مشقّتي منف23
 . تاج حكيمان دولت ايشان است، اما حماقت احمقان حماقت محض است24
 .  شاهد امين جانها را نجات مي بخشد، اما هر كه به دروغ تنطّق مي كند فريب محض است25

 . و فرزندان او را ملجأ خواهد بود  در ترس خداوند اعتماد قوي است،26
 . حيات است، تا از دامهاي موت اجتناب نمايند  ترس خداوند چشمة27
 .  و شكستگي سلطان از كمي مردم است  جالل پادشاه از كثرت مخلوق است،28

 . كسي كه دير غضب باشد كثير الفهم است، و كج خلق حماقت را به نصيب خود مي برد29
 .است اما حسد پوسيدگي استخوانه  دل آرام حيات بدن است،30
 . و هركه بر مسكين ترحم كند او را تمجيد مي نمايد  خود را حقيرمي شمارد،  هر كه بر فقير ظلم كند، آفرينندة31
 . شرير از شرارت خود به زير افكنده مي شود، اما مرد عادل چون بميرد اعتماد دارد32
 .گردد حكمت در دل مرد فهيم ساكن مي شود، اما در اندرون جاهالن آشكار مي 33
 . اما گناه براي قوم عار است   عدالت قوم را رفيع مي گرداند،34
 . اما غضب او بر پست فطرتان . رضامندي پادشاه برخادم عاقل است35
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 .اما سخن تلخ غيظ را به هيجان مي آورد  جواب نزم خشم را برمي گرداند، 1
 . حماقت تنطّق مي نمايد اما دهان احمقان به  زبان حكيمان علم را زينت مي بخشد،2
 . چشمان خداوند در همه جاست، و بر بدان و نيكان مي نگرد3
 . شكستگي روح است  زبان ماليم، درخت حيات است، وكجي آن،4
 . احمق تأديب پدر خود را خوار مي شمارد، اما هركه تنبيه را نگاه دارد زيرك مي باشد5
 .ول شريران، كدورت است اما محص  مرد عادل گنج عظيم است،  در خانة6
 . مستحكم نيست اما دل احمقان،  لبهاي حكيمان معرفت را منتشر مي سازد، 7 
 . اما دعاي راستان پسنديدة اوست  قرباني شريران نزد خداوند مكروه است،8
 . اما پيروان عدالت را دوست مي دارد  راه شريران نزد خداوند مكروه است،9
 . و هر كه از تنبيه نفرت كند خواهد مرد  نمايد تأديب سخت است، براي هر كه طريق را ترك10
 . پس چند مرتبه زياده دلهاي بني آدم  هاويه و اَبدون در حضور خداوند است،11
 .  استهزا كننده تنبيه را دوست ندارد و نزد حكيمان نخواهد رفت12
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 .ر مي شود اما از تلخي دل روح منكس  دل شادمان چهره را زينت مي دهد،13
 . دل مرد فهيم معرفت را مي طلبد، اما دهان احمقان حماقت را مي چرد14
 .اما خوشي دل صيافت دائمي است  تمامي روزهاي مصيبت كشان بد است، 15
 .  اموال اندك با ترس خداوند بهتر است از گنج عظيم با اضطراب16

 . پرواري كه با آن عداوت باشد خوان بقُول در جايي كه محبت باشد، بهتر است از گاو17
 . مرد تند خود نزاع را برمي انگيزاند اما شخص دير غضب خصومت را ساكن مي گرداند18
 .اما طريق راستان شاهراه است  راه كاهالن مثل خاربست است، 19
 . پسر حكيم پدر را شادمان مي سازد، اما مرد احمق مادر خويش را حقير مي شمارد20
 . اما مرد فهيم به راستي سلوك مي نمايد  شخص ناقص العقل خوشي است، حماقت درنظر21
 . تدبيرها باطل مي شود، اما از كثرت مشورت دهندگان برقرار مي ماند  از عدم مشورت،22
 . براي انسان از جواب دهانش شادي حاصل مي شود، سخني كه در محلّش گفته شود چه بسيار نيكو است23
 . اسفل دور شود  تا از هاوية اقالن به سوي باال است، طريق حيات براي ع24
 . متكبران را منهدم مي سازد، اما حدود بيوه زن را استوار مي نمايد  خداوند خانة25
 .اما سخنان پسنديده براي طاهران است  تدبيرهاي فاسد نزد خداوند مكروه است، 26
 . اما هر كه از هديه ها نفرت دارد خواهد زيست ، خود را مكّدر مي سازد  كسي كه حريص سود باشد خانة27
 . چيزهاي بد را جاري مي سازد  دل مرد عادل در جواب دادن تفكّر مي كند، اما دهان شريران،28
 . اما دعاي عادالن را مي شنود  خداوند از شريران دور است،29
 . مغز مي نمايد و خبر نيكو استخوانها را پر   نور چشمان دل را شادماني مي سازد،30
 . در ميان حكيمان ساكن خواهد شد   گوشي كه تنبيه حيات را بشنود،31
 . اما هركه تنبيه را بشنود عقل را تحصيل مي نمايد  هركه تأديب را ترك نمايد، جان خود را حقير مي شمارد،32
 . ترس خداوند اديب حكمت است، و تواضع  پيشرو حرمت مي باشد33
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 .ل ازآن انسان است، اما تنطّق زبان از جانب خداوند مي باشد تدبيرهاي د1
 . همة راههاي انسان در نظرخودش پاك است، اما خداوند روحها را ثابت مي سازد2
 . اعمال خود را به خداوند تفويض كن، تا فكرهاي تو استوار شود3
 . بال خداوند هرچيز را براي غايت آن ساخته است، و شريران را نيز براي روز4
 .  هر كه دل مغرور دارد نزد خداوند مكروه است، و او هرگز مبرا نخواهد شد5

 .  از رحمت و راستي، گناه كفّاره مي شود، و به ترس خداوند، از بدي اجتناب مي شود6

 .  چون راههاي شخص پسنديدة خداوند باشد، دشمنانش را نيز با وي به مصالحه مي آورد7

 .صاف باشد بهتراست، از دخل فراوان بدون انصاف اموال اندك كه با ان8
 . دل انسان در طريقش تفكّر مي كند، اما خداوند قدمهايش را استوارمي سازد9
 .  وحي بر لبهاي پادشاه است، و دهان او در داوري تجاوز نمي نمايد10

 . ترازو و سنگهاي راست از آن خداوند است و تمامي سنگهاي كيسه صنعت وي مي باشد11
 . عمل بد نزد پادشاهان مكروه است، زيرا كه كرسي ايشان از عدالت برقرار مي ماند12
 .  لبهاي راستگو پسنديدة پادشاهان است، و راستگويان را دوست مي دارند13

 . غضب پادشاهان، رسوالن موت است، اما مرد حكيم آن را فرو مي نشاند14
 . او مثل ابر نوبهاري است در نور چهرة پادشاه حيات است، و رضامندي15
 . تحصيل حكمت از زرخالص چه بسيار بهتر است، و تحصيل فهم از نقره برگزيده تر16
 . طريق راستان، اجتناب نمودن از بدي است، و هركه راه خود را نگاه دارد جان خويش را محافظت مي نمايد17
 . تكبر پيش روِ هالكت است، و دل مغرور پيش رو خرابي18
 .ا تواضع نزد حليمان بودن بهتراست، از تقسيم نمودن غنيمت با متكبران  ب19
 . هركه در كالم تعقّل كند سعادتمندي خواهد يافت، و هركه به خداوند توكّل نمايد خوشابحال او20
 . هركه دل حكيم دارد فهيم خوانده مي شود، و شيريني لبها علم را مي افزايد21
 . ات است، اما تأديب احمقان، حماقت است عقل براي صاحبش چشمة حي22
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 . دل مرد حكيم دهان او را عاقل مي گرداند، و علم را بر لبهايش مي افزايد23
 . سخنان پسنديده مثل شان عسل است، براي جان شيرين است و براي استخوانها شفا دهنده24
 .اشد راهي هست كه در نظر انسان راست است، اما عاقبت آن راه، موت مي ب25
 . اشتهاي كارگر برايش كارمي كند، زيرا كه دهانش او را بر آن تحريض مي نمايد26
 . مرد لئيم شرارت را مي انديشد، و بر لبهايش مثل آتشِ سوزنده است27
 . مرد دروغگو نزاع مي پاشد، نمام دوستان خالص را از همديگرجدا مي كند28
 .  مرد ظالم همساية خود را اغوا مي نمايد، و او را به راه غير نيكو هدايت مي كند29

 . چشمان خود را برهم مي زند تا دروغ را اختراع نمايد، و لبهايش را مي خايد و بدي را به انجام مي رساند30
 . سفيد مويي تاج جمال است، هنگامي كه در راه عدالت يافت شود31
 .  و هركه بر روح خود مالك باشد از تسخير كنندة شهر افضل است ضب باشد از جبار بهتراست، كسي كه دير غ32

 .خداوند است  قرعه دردامن انداخته مي شود، ليكن تمامي حكم آن از33
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 . لقمة خشك با سالمتي، بهتراست از خانة پرازضيافت با مخاصمت1
 .ود، و ميراث را با برادران تقسيم خواهد نمود عاقل بر پسر پست فطرت مسلّط خواهد ب  بندة2
 . دلها است  اما خداوند امتحان كنندة  بوته براي نقره و كوره به جهت طال است،3
 . شرير به لبهاي دروغگو اصغا مي كند، و مرد كاذب به زبان فتنه انگيز گوش مي دهد4
 .و هركه از بال خوش مي شود   بي سزا نخواهد ماند هر كه فقير را استهزا كند آفرينندة خويش را مذّمت مي كند، 5
 . پدران ايشانند  و جالل فرزندان،  تاج پيران، پسران پسرانند،6
 .  كالم كبرآميز احمق را نمي شايد، و چند مرتبه زياده لبهاي دروغگو نجبا را 7

 . هديه درنظر اهل آن سنگ گرانبها است كه هر كجا توجه نمايد برخوردار مي شود8
 . هركه گناهي را مستور كند طالب محبت مي باشد،  اما هركه امري را تكرار كند دوستان خالص را از هم جدا مي سازد9
 . بيشتر از صد تازيانه به مرد جاهل  يك مالمت به مرد فهيم اثر مي كند،10
 . لهذا قاصد ستم كيش نزد او فرستاده مي شود بس،.  مرد شرير طالب فتنه است11
 . بهتر است از مرد احمق در حماقت خود گر خرسي كه بچه هايش كشته شود به انسان برخورد، ا12
 . كسي كه به عوض نيكويي بدي مي كند بال از خانة او دور نخواهد شد13
 . ابتداي نزاع مثل رخنه كردن آب است، پس مخاصمه را ترك كن قبل از آنكه به مجادله   برسد14
 .مارد و هركه عادل را ملزم سازد، هردو ايشان نزد خداوند مكروهند هركه شرير را عادل ش15
 . فيمت به جهت خريدن حكمت چرا به دست احمق باشد ؟ وحال آنكه هيچ فهم ندارد16
 . دوست خالص در همة اوقات محبت مي نمايد، و برادر به جهت تنگي مولود شده است17
 .خود ضامن مي شود مرد ناقص العقل دست مي دهد و درحضورهمساية 18
 . هركه معصيت را دوست دارد منازعه را دوست مي دارد، و هركه درِ خود را بلند سازد خرابي را مي طلبد 19
 .و هركه زبان دروغگودارد در بال گرفتار خواهد شد.  كسي كه دل كج دارد نيكويي را نخواهد يافت20
 .، و پدر فرزند ابله شادي نخواهد ديد هركه فرزند احمق آورد براي خويشتن غم پيدا مي كند21
 . دل شادمان شفاي نيكو مي بخشد، اما روح شكسته استخوانها را خشك مي كند22
 . مرد شرير رشوه را از بغل مي گيرد، تا راههاي انصاف را منحرف سازد 23
 . حكمت در مد نظر مرد فهيم است، اما چشمان احمق در اقصاي زمين مي باشد24
 .ق براي پدر خويش حزن است، و به جهت مادرخويش تلخي است پسر احم25
 .  عادالن را نيز سرزنش نمودن خوب نيست، و نه ضرب زدن به نجبا به سبب راستي ايشان26

 . صاحب معرفت سخنان خود را باز مي دارد، و هركه روح حليم دارد مرد فطانت پيشه است27
 . و هركه لبهاي خود را مي بندد فهيم نيست  مي شمارند، مرد احمق نيز چون خاموش باشد او را حكيم28
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 . مرد معتزل، هوس خود را طالب مي باشد، و به هرحكمت صحيح مجادله مي كند1
 . مگر تا آنكه عقل خود را ظاهر سازد  احمق از فطانت مسرورنمي شود، 2

 .سد هنگامي كه شرير مي آيد، حقارت هم مي آيد، و با اهانت، خجالت مي ر3
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 .  نهر جاري است  سخنان دهان انسان آب عميق است، و چشمة حكمت،4

 . طرفداري شريران براي منحرف ساختن داوري عادالن نيكو نيست5
 .  لبهاي احمق به منازعه داخل مي شود، و دهانش براي ضربها صدا مي زند6
 .  و لبهايش براي جان خودش دام است  دهان احمق هالكت وي است،7

 .ان نّمام مثل لقمه هاي شيرين است، و به عمق شكم فرو مي رود سخن8
 . او نيز كه در كار خود اهمال مي كند، برادر هالك كننده است9
 . اسم خداوند برج حصين است كه مرد عادل در آن مي دود و ايمن مي باشد10
 . توانگري شخص دولتمند شهر محكم او است، و در تصّور وي مثل حصار بلند است11
 . پيش از شكستگي، دل انسان متكبر مي گردد، و تواضع مقّدمه عزّت است12
 . هركه سخني را قبل از شنيدنش جواب دهد براي وي حماقت و عار مي باشد13
 . روح انسان بيماري او را متحل مي شود، اما روح شكسته را كيست كه متحمل بشود14
 .گوش حكيمان معرفت را مي طلبد دل مرد فهيم معرفت را تحصيل مي كند، و 15
 . شخص، از برايش وسعت پيدا مي كند و او را به حضور بزرگان مي رساند  هدية16
 . هركه در دعوي خود اول آيد صادق مي نمايد، اما حريفش مي آيد و او را مي آزمايد17
 . قرعه نزاعها راساكت مي نمايد وزور آوران را از هم جدا مي كند18
 . و منازعت با او مثل پشت بندهاي قصر است جيده از شهر قوي سخنتر است، برادر رن19
 . دل آدمي از ميوة دهانش پر مي شود و از محصول لبهايش، سير مي گردد20
 . و آناني كه آن را دوست مي دارند ميوه اش را خواهند خورد  موت و حيات در قدرت زبان است،21
 .يافته است، و رضامندي خداوند را تحصيل كرده است هر كه زوجه اش را يابد چيز نيكو 22
 . مرد فقير به تضّرع تكلّم مي كند، اما شخص دولتمند به سختي جواب مي دهد23
 . كسي كه دوستان بسيار دارد خويشتن را هالك مي كند، اما دوستي هست كه از برادر چسبنده تر مي باشد24
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 . دروغگويي كه احمق باشد بهتر است فقيري كه در كاملّيت خود سالك است از1
 . دلي نيز كه معرفت ندارد نيكو نيست و هركه به پايهاي خويش مي شتابد گناه مي كند2
 . حماقت انسان راه او را كج مي سازد، و دلش از خداوند خشمناك مي شود3
 . توانگري دوستان بسيار پيدا مي كند، اما فقير از دوستان خود جدا مي شود4
 .  دروغگو بي سزا نخواهد ماند، و كسي كه به دروغ تنطّق كند رهايي نخواهد يافت شاهد5

 . بسياري پيش اميران تذلّل مي نمايند، و همه كس دوست بذل كننده است6
 .د و نيستند تعاقب مي كن  جميع برادران مرد فقير از او نفرت دارند، و به طريق اولي دوستانش از او دور مي شوند، ايشان را به سخنان،7
 .و هركه فطانت را نگاه دارد، سعادتمندي خواهد يافت.  هركه حكمت را تحصيل كند جان خود را دوست دارد8
 . شاهد دروغگويي بي سزا نخواهد ماند، و هركه به كذب تنطق نمايد هالك خواهد گرديد9
 . مي كند تا چه رسد به غالمي كه بر نجبا حكمراني  عيش وعشرت احمق را نمي شايد،10
 . عقل انسان خشم او را نگاه مي دارد، و گذشتن از تقصير جالل او است11
 . خشم پادشاه مثل غرش شير است، و رضامندي او مثل شبنم بر گياه است12
 . و نزاعهاي زن مثل آبي است كه دائم در چكيدن باشد  پسر جاهل باعث الم پدرش است،13
 . عاقله از جانب خداوند است ا زوجة خانه و دولت ارث اجدادي است، ام14
 . و شخص اهمال كار، گرسنه خواهد ماند  كاهلي خواب سنگين مي آورد،15
 .  خواهد مرد  اما هر كه طريق خود را سبك گيرد،  هركه حكم را نگاه دارد جان خويش را محافظت مي نمايد،16

 .او را به او رد خواهد نمود هركه برفقير ترحم نمايد به خداوند قرض مي دهد، و احسان 17
 . پسر خود را تأديب نما زيرا كه اميد هست، اما خود را به كشتن او وامدار 18
 .  شخص تند خو متحمل عقوبت خواهد شد، زيرا اگر او را خالصي دهي آن را بايد مكّرر بجا آوري19

 . پند را بشنو وتأديب را قبول نما، تا در عاقبت خود حكيم بشوي20
 . فكرهاي بسيار در دل انسان است، اما آنجه ثابت مانَد مشورت خداوند است 21

 .و فقير از دروغگو بهتراست.  زينت انسان احسان او است22
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 . ترس خداوند مؤدي به حيات است، و هركه آن را دارد در سيري ساكن مي ماند، و به هيچ بال گرفتار نخواهد شد23
 .لش پنهان مي كند، و آن را هم به دهان خود برنمي آورد مرد كاهل دست خود را در بغ24
 . استهزا كننده را تأديب كن تا جاهالن زيرك شوند، و شخص فهيم را تنبيه نما و معرفت را درك خواهد نمود25
 .  هركه بر پدر خود ستم كند و مادرش را براند، پسري است كه رسوايي و خجالت مي آورد26

 .يمي را ترك نما كه تو را از كالم معرفت گمراه مي سازد اي پسر من شنيدن تعل27
 . و دهان شريران گناه را مي بلعد  شاهد لئيم انصاف را استهزا مي كند،28
 . قصاص به جهت استهرا كنندگان مهيآ است، و تازيانه براي پشت احمقان29

 
20 

 .ته شود حكيم نيست شراب استهزا مي كند و مسكرات عربده مي آورد، و هركه به آن فريف1
 . هيبت پادشاه مثل غرش شير است، و هركه خشم او را به هيجان آورد، به جان خود خطا مي ورزد2
 . از نزاع دور شدن براي انسان عزّت است، اما هر مرد احمق مجادله مي كند3
 . مرد كاهل به سبب زمستان شيار نمي كند، لهذا در موسم حصاد گدايي مي كند و نمي يابد4
 . مشورت در دل انسان آب عميق است، اما مرد فهيم آن را مي كشد5
 . بسا كسانند كه هر يك احسان خويش را اعالم مي كنند، اما مرد امين را كيست كه پيدا كند6
 . پسرانش بعد از او خجسته خواهند شد  مرد عادل كه به كاملّيت خود سلوك نمايد،7
 .تمامي بدي را از چشمان خود پراكنده مي سازد پادشاهي كه بر كرسي داوري نشيند، 8
  و از گناه خويش پاك شدم؟  دل خود را طاهر ساختم،:  كيست كه تواند گويد9

 . سنگهاي مختلف و پيمانه هاي مختلف، هر دو آنها نزد خدا مكروه است10
 . كه آيا اعمالش پاك و راست است يا نه  طفل نيز از افعالش شناخته مي شود،11
 . خداوند هر دو آنها را آفريده است وش شنوا و چشم بينا، گ12
 .چشمان خود را باز كن تا از نان سير گردي.  خواب را دوست مدار مبادا فقير شوي13
 .بد است، اما چون رفت آنگاه فخر مي كند  مشتري مي گويد بد است، 14
 . طال هست و لعلها بسيار، اما لبهاي معرفت جواهر گرانبها است15
 . و او را به رهن بگير كه ضامن بيگانگان است  جامة آنكس را بگير كه به جهت غريب ضامن است،16
 . نان فريب براي انسان لذيذ است، اما بعد دهانش از سنگ ريزه ها پرخواهد شد17
 . فكرها به مشورت محكم مي شود، و با حس تدبير جنگ نما18
 .مي گشايد معاشرت منما  فاش مي نمايد، لهذا با كسي كه لبهاي خود را كسي كه به  نمآمي گردش كند، اسرار را19
 . هر كه پدر و مادرخود را لعنت كند چراغش در ظلمت غليظ خاموش خواهد شد20
 . اموالي كه اوال به تعجيل حاصل مي شود، عاقبتش مبارك نخواهد شد21
 . و تو را نجات خواهد داد مگو از بدي انتقام خواهم كشيد، بلكه بر خداوند توكل نما22
 . و ترازوهاي متقلّب نيكو نيست  سنگهاي مختلف نزد خداوند مكروه است،23
    قدمهاي انسان از خداوند است، پس مرد راه خود را چگونه بفهمد؟24
 . شخصي كه چيزي را به تعجيل مقدس مي گويد، و بعد از نذر كردن استفسار مي كند، در دام مي افتد25
 .شاه حكيم شريران را پراكنده مي سازد و چوم را بر ايشان مي گرداند پاد26
 . روح انسان، چراغ خداوند است، كه تمامي عمقهاي دل را تفتيش مي نمايد27
 . رحمت و راستي پادشاه را محافظت مي كند، و كرسي او به رحمت پايدار خواهد ماند28
 .موي سفيد و عزّت پيران   جالل جوانان قّوت ايشان است،29
 . ضربهاي سخت از بدي طاهر مي كند و تازيانه به عمق دل فرو مي رود30

 
21 

 . دل پادشاه مثل نهرهاي آب در دست خداوند است؛ آن را به هر سو كه بخواهد برمي گرداند1
 . هر راه انسان درنظر خودش راست است، اما خداوند دلها را مي آزمايد2
 . نزد خداوند از قرباني هاي پسنديده تراست  عدالت وانصاف را بجا آوردن،3
 . گناه است  چشمان بلند و دل متكبر و چراغ شريران4
 . فكرهاي مرد زرنگ تماماً به فراخي مرد زرنگ تماماً به فراخي مي انجامد،  اما هر كه عجول باشد براي احتياج تعجيل مي كند5
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 .ده براي جويندگان موت تحصيل گنجها به زبان درغگو، بخاري است بر هوا ش6
 . زيرا كه ازبجا آوردن انصاف ابا نمي نمايند  ظلم شريران ايشان را به هالكت مي اندازد،7
 . طريق مردي كه بار گناه باشد بسيار كج است، اما اعمال مرد طاهر، مستقيم است8
 .ة مشترك از ساكن بودن با زن ستيزه گر در خان  پشت بام ساكن شدن بهتر است،  در زاوية9
 . و بر همساية خود ترحم نمي كند  جان شرير مشتاق شرارت است،10
 . چون استهزا كننده سياست يابد، جاهالن حكمت مي آموزند؛ و چون مرد حكيم تربيت يابد، معرفت را تحصيل مي نمايد11
 .  مرد عادل در خانة شرير تأمل مي كند كه چگونه اشرار به تباهي واژگون مي شوند12

 . او نيز فرياد خواهد كرد و مستجاب نخواهد شد  هركه گوش خود را از فرياد فقير مي بندد،13
 . و رشوه اي در بغل، غضب سخت را  هديه اي در خفا خشم را فرو مي نشاند،14
 . انصاف كردن خرمي عادالن است، اما باعث پريشاني بدكاران مي باشد15
 .ر جماعت مردگان ساكن خواهد گشت هركه از طريق تعقّل گمراه شود، د16
 . هركه عيش را دوست دارد محتاج خواهد شد، و هر كه شراب و روغن را دوست دارد دولتمند نخواهد شد17
 . شريران فدية عادالن مي شوند و خيانتكاران به عوض راستان18
 . در زمين باير ساكن بودن بهتر است از بودن با زن ستيزه گر و جنگجوي19
 . مرغوب و روغن است، اما مرد احمق آنها را تلف مي كند منزل حكيمان خزانة در 20
 . حيات و عدالت و جالل خواهد يافت  هركه عدالت و رحمت را متابعت كند،21
 . مرد حكيم به شهرجباران برخواهد آمد، و قلعة اعتماد ايشان را به زير مي اندازد22
 . جان خود را از تنگيها محافظت مي نمايد ، هركه دهان و زبان خويش را نگاه دارد23
 . و به فزوني تكبر عمل مي كند  مرد متكّبر و مغرور مسمي به استهزا كننده مي شود،24
 . شهوت مرد كاهل او را مي كشد، زيرا كه دستهايش ازكار كردن ابا مي نمايد25
 .ل مي كند، و امساك نمي نمايد اما مرد عادل بذ  هستند كه همة اوقات به شدت حريص مي باشند،26
 .  قرباني هاي شريران مكروه است، پس چند مرتبه زياده هنگامي كه به عوض بدي آنها را    مي گذرانند27

 . شاهد دروغگو هالك مي شود، اما كسي كه استماع نمايد به راستي تكلّم خواهد كرد28
 .يق خويش را مستحكم مي كند مرد شرير روي خود را بي حيا مي سازد، و مرد راست، طر29
 . حكمتي نيست و نه فطانتي و نه مشورتي كه به ضّد خداوند به كار آيد30
 .اما نصرت از جانب خداوند است.  اسب براي روز جنگ مهيا است31

 
22 

 . نيك نامي از كثرت دولتمندي افضل است، و فيض از نقره و طال بهتر1
 . هردو ايشان خداونداست ند، آفرينندة دولتمند و فقير با هم مالقات مي كن2
 . مرد زيرك، بال را مي بيند و خويشتن را مخفي مي سازد و جاهالن مي گذرند و در عقوبت گرفتار مي شوند3
 . جزاي تواضع و خدا ترسي، دولت و جالل و حيات است4
 .دور مي شود اما هركه جان خود را نگاه دارد از آنها   خارها و دامها در راه كجروان است،5
 . و چون پير هم شود از آن انحراف نخواهد ورزيد  طفل را در راهي كه بايد برود تربيت نما،6
 . توانگر بر فقير تسلّط دارد، و مديون غالم طلب كار مي باشد7
 . هركه ظلم بكارد بال خواهد درويد، و عصاي غضبش زايل خواهد شد8
 . زيرا كه نان خود را به فقرا مي دهد  شد، شخصي كه نظر او باز باشد، مبارك خواهد9
 . استهزا كننده را دور نما و نزاع رفع خواهد شد، و مجادله و خجالت ساكت خواهد گرديد10
 . هركه طهارت دل را دوست دارد و لبهاي ظريف دارد، پادشاه دوست او مي باشد11
 . باطل مي سازد چشمان خداوند معرفت را نگاه مي دارد و سخنان خيانتكاران را12
 . و در كوچه ها كشته مي شوم  مرد كاهل مي گويد شير بيرون است،13
 . دهان زنان بيگانه چاه عميق است، و هركه مغضوب خداوند باشد، در آن خواهد افتاد14
 . حماقت در دل طفل بسته است، اما چوب تأديب آن را دورخواهد كرد15
 .نمايد، و هركه به دولتمندان ببخشد البته محتاج خواهد شد خويش ظلم   هركه بر فقير براي فايدة16
  گوش خود را فرا داشته، كالم حكما را بشنو، و دل خود را به تعليم من مايل گردان، 17
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  زيرا پسنديده است كه آنها را در دل خود نگاه داري، و بر لبهايت جميعاً ثابت مانَد؛ 18

 .ز تو را تعليم دادم تا اعتماد تو بر خداوند باشد امرو19
  آيا امور شريف را براي تو ننوشتم؟ شامل بر مشورت معرفت، 20

  تا قانون كالم راستي را اعالم نمايم، و تو كالم راستي را نزد فرستادگان خود پس ببري؟ 21

  و مسكين را در دربار، ستم مرسان،  فقير را آن جهت كه ذليل است تاراج منما،22

 .وي ايشان را فيصل خواهد نمود، و جان تاراج كنندگان ايشان را به تاراج خواهد داد زيرا خداوند دع23
 . با مرد تند خود معاشرت مكن، و با شخص كج خلق همراه مباش24
 . مبادا راههاي او را آموخته شوي و جان خود را در دام گرفتار سازي25
 .براي قرضها ضامن مي شوند از جملة آناني كه دست مي دهند مباش و نه از آناني كه 26
 . اگر چيزي نداري كه ادا نمايي پس چرا بستر تو را از زيرت بردارد27
 . حد قديمي را كه پدرانت قرار داده اند منتقل مساز28
 .پيش پست فطرتان نخواهد ايستاد.  آيا مردي را كه در شغل خويش ماهر باشد مي بيني؟ او در حضور پادشاهان خواهد ايستاد29

 
23 

 . چون با حاكم به غذا خوردن نشيني، در آنچه پيش روي تو است، تأمل نما1
 . و اگر مرد اكول هستي، كارد بر گلوي خود بگذار2
 . به خوراكيهاي لطيف او حريص مباش، زيرا كه غذاي فريبنده است3
 . براي دولتمند شدن خود را زحمت مرسان و از عقل خود بازايست4
 . بر آن خواهي دوخت كه نيست مي باشد؟ زيرا كه دولت البته براي خود بالها مي سازد، مثل عقاب در آسمان مي پرد آيا چشمان خود را5
 . نان مرد تنگ نظر را مخور، و به جهت خوراكيهاي لطيف او حريص مباش6
 . دلش با تو نيست اما بخور و بنوش،:  تو را مي گويد  زيرا چنانكه در دل خود فكر مي كند خود او همچنان است،7
 . لقمه اي را كه خورده اي قي خواهي كرد، و سخنان شيرين خود را بر باد خواهي داد8
 . به گوش احمق سخن مگو، زيرا حكمت كالمت را خوار خواهد شمرد9
 . يتيمان داخل مشو  و به مزرعة  حد قديم را منتقل مساز،10
 .دعوي ايشان مقاومت خواهد كرد زيرا كه ولّي ايشان زورآور است، و با تو در 11
 . دل خود را به ادب مايل گردان، و گوش خود را به كالم معرفت12
  از طفل خود تأديب را باز مدار كه اگر او را با چوب بزني نخواهد مرد؛ 13

 . پس او را با چوب بزن و جان او را از هاويه نجات خواهي داد14
 من شادمان خواهد شد؛ ) بلي دل( من  دل  اي پسر من اگر دل تو حكيم باشد،15

 . وگُرده هاي وجد خواهد نمود، هنگامي كه لبهاي تو به راستي متكلّم شود16
 . اما به جهت ترس خداوند تمامي روز غيور باش  دل تو به جهت گناهكاران غيور نباشد،17
 . زيرا كه البته آخرت هست، و اميد او منقطع نخواهد شد18
 .بشنو و حكيم باش، و دل خود را در طريق مستقيم گردان پس تو اي پسرم 19
 . ميگساران مباش، و از آناني كه بدنهاي خود را تلف مي كنند  از زمرة20
 . زيرا كه ميگسار و مسرف، فقير مي شود و صاحب خواب به خرقه ها ملّبس خواهد شد21
 .ن پير شود خوار مشمار پدر خويش را كه تو را توليد نمود گوش گير، و مادرخود را چو22
 . راستي را بخر و آن را مفروش، و حكمت و ادب و فهم را23
 . پدر فرزند عادل به غايت شادمان مي شود، و والد پسر حكيم از او مسرورخواهد گشت24
 .و والدة تو مسرور خواهد گرديد  پدرت و مادرت شادمان خواهند شد، 25
 مان تو به راههاي من شاد باشد؛  اي پسرم دل خود را به من بده، و چش26

 . زن زانيه حفره اي عميق است، و زن بيگانه چاه تنگ27
 . او نيز مثل راهزن در كمين مي باشد، و خيانتكاران را در ميان مردم مي افزايد28
  وجراحت هاي بي سبب از آن كه، و سرخي چشمان از آن كدام؟   و اي از آن كيست و شقاوت از آن كيست،29

 . و براي چشيدن شراب ممزوج داخل مي شوند آناني را است كه شرب مدام مي نمايند، 30
  حيني كه حبابهاي خود را در جام ظاهر مي سازد، و به ماليمت فرو مي رود؛   به شراب نگاه مكن وقتي كه سرخ فام است؛31
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 . و مانند افعي نيش خواهد زد  اما در آخر مثل مار خواهد گزيد،32
  تو چيزهاي غريب خواهد ديد، و دل تو به چيزهاي كج تنطّق خواهد نمود،  چشمان33

  و مثل كسي كه در ميان دريا مي خوابد خواهي شد، يا مانند كسي كه بر سر دكل كشتي مي خسبد؛ 34

همچنين معاودت مي كنم و بار ديگر پس كي بيدار خواهم شد؟ . مرا زدند ليكن درد را احساس نكردم، مرا زجر نمودند ليكن نفهميدم:  وخواهي گفت35
 .آن را مي طلبم
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  بر مردان شرير حسد مبر، و آرزو مدار تا با ايشان معاشرت نمايي، 1

 . زيرا كه دل ايشان در ظلم تفكّر مي كند و لبهاي ايشان دربارة مشقّت تكلّم مي نمايد2
 .  و با فطانت استوار مي گردد  خانه به حكمت بنا مي شود،3

 . به معرفت اطاقها پر مي شود، از هر گونه اموال گرانبها و نفايس و4
  و صاحب معرفت در توانايي ترقّي مي كند،   مرد حكيم در قدرت مي ماند،5

 .و از كثرت مشورت دهندگان نصرت است  زيرا كه با حسن تدبير بايد جنگ بكني، 6
 .ر باز نمي كند دهان خود را در دربا  حكمت براي احمق زياده بلند است،7
 . هركه براي بدي تفكّر مي كند، او را فتنه انگيز مي گويند8
 . فكر احمقان گناه است، و استهزا كننده نزد آدميان مكروه است9
 . اگر در روز تنگي سستي نمايي، قوت تو تنگ مي شود10
 .ل مهيا آند كوتاهي منما و از رهانيدن آناني كه براي قت  آناني را كه براي موت برده شوند خالص كن،11
  دلها نمي فهمد؟ و حافظ جان تو نمي داند؟ و به هر كس برحسب اعمالش مكافات نخواهد داد؟   اگر گويي كه اين را ندانستم، آيا آزمايندة12

 .و شان عسل را چونكه به كامت شيرين است  اي پسر من عسل را بخور زيرا كه خوب است، 13
 . و اميد از تو منقطع نخواهد شد  اگر آن را بيابي آنگاه اجرت خواهد بود،  جان خود بياموز، همچنين حكمت را براي14
 .  اي شرير، براي منزل مرد عادل در كمين مباش، و آرامگاه او را خراب مكن15
 . زيرا مرد عادل اگرچه هفت مرتبه بيفتد خواهد برخاست، اما شريران در بال خواهند افتاد16
 . و چون بلغزد دلت وجد ننمايد  بيفتد شادي مكن، چون دشمنت17
 . مبادا خداوند اين را ببنيد و در نظرش ناپسند آيد و غضب خود را از او برگرداند18
  خويشتن را به سبب بدكاران رنجيده مساز، و بر شريران حسد مبر، 19

 .گرديد زيرا كه به جهت بدكاران اجر نخواهد بود، و چراغ شريران خاموش خواهد 20
  اي پسر من از خداوند و پادشاه بترس، و با مفسدان معاشرت منما،21

  و عاقبت سالهاي ايشان را كيست كه بداند؟   زيرا كه مصيبت ايشان ناگهان خواهد برخاست،22

 . اينها نيز از سخنان حكيمان است طرفداري در داوري نيكو نيست23
 .مت ها او را لعنت خواهند كرد و طوايف از او نفرت خواهند نمود ا  كسي كه به شرير بگويد تو عادل هستي،24
 . اما براي آناني كه او را توبيخ نمايند شادماني خواهد بود،  و بركت نيكو به ايشان خواهد رسيد25
 . لبها را مي بوسد  آنكه به كالم راست جواب گويد،26
 . خويش را بنا نما يا ساز، و بعد از آن خانة و آن را در ملك مه   كار خود را در خارج آراسته كن،27
  بر همساية خود بي جهت شهادت مده، و با لبهاي خود فريب مده؛ 28

 . و مگو به طوري كه او به من عمل كرد من نيز با وي عمل خواهم نمود؛ و مرد را برحسب اعمالش پاداش خواهم داد29
 . لعقل گذشتم مرد كاهل، و از تاكستان شخص ناقص ا  از مزرعة30

 . و اينك بر تمامي آن خارها مي روييد، و خس تمامي روي آن را مي پوشانيد، و ديوار سنگيش خراب شده بود 31
 . پس من نگريسته متفكّر شدم، مالحظه كردم و ادب آموختم32
 .نهادن دستها به جهت خواب  اندكي خفت و اندكي خواب، و اندكي برهم33
 . و نيازمندي تو مانند مرد مسلّح  بر تو خواهد آمد، پس فقير تو مثل راهزن34

     
25 

 . پادشاه يهودا آنها را نقل نمودند  اينها نيز از امثال سليمان است كه مردان حزقيا،1
 . مخفي داشتن امر جالل خدا است، و تفحص نمودن امر جالل پادشاهان است2
 .ادشاهان را تفتيش نتوان نمود  آسمان را در بلندي اش و زمين را در عمقش، و دل پ3
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 . تا ظرف براي زرگر بيرون آيد  درد را ازنقره دور كن،4
 . شريران را از حضور پادشاه دور كن، تا كرسي او در عدالت پايدار بماند5
  در حضور پادشاه خويشتن را برميفراز، و در جاي بزرگان مايست، 6

 .ال بيا، از آنكه  به حضور سروري كه چشمانت او را ديده است تو را پايين برند زيرا بهتر است تو را گفته شود كه اينجا با7
 . براي نزاع به تعجيل بيرون مرو، مبادا در آخرش چون همسايه ات تو را خجل سازد، نداني كه چه بايد كرد8
  دعوي خود را با همسايه ات بكن، اما راز ديگري را فاش مساز؛ 9

 .ا مالمت كند، و بدنامي تو رفع نشود مبادا هركه بشنود تو ر10
 . سخني كه در محلّش گفته شود، مثل سيبهاي طال در مرصعكاري نقره است11
 . مؤدب حكيم براي گوش شنوا، مثل حلقة طال و زيور زر خالص است12
 . تازه مي كند رسول امين براي فرستندگان خود، چون خنكي يخ در موسم حصاد مي باشد، زيرا كه جان آقايان خود را13
 .مثل  ابرها و باد بي باران است  خود فخر  مي كند،   كسي كه از بخششهاي فريبندة14
 . و زبان ماليم، استخوان را مي شكند  با تحملْ داور را به رأي خود توان آورد، 15
 . اگر عسل يافتي بقد كفايت بخور، مبادا از آن پر شده، قي كني16
 . از تو نفرت نمايد  مبادا از تو سير شده، فتن به خانة همسايه ات باز دار، پاي خود را از زياد ر17
 . خود شهادت دروغ دهد، مثل تبر زين و شمشير و تيرتيز است  همساية  كسي كه دربارة18
 . اعتماد بر خيانتكار در روز تنگي، مثل دندان كرم زده و پاي مرتعش مي باشد19
 .مثل كندن جامه در وقت سرما و ريختن سركه بر شوره است سراييدن سرودها براي دلتنگ، 20
 . اگر دشمن تو گرسنه باشد او را نان بخوران، و اگر تشنه باشد او را آب بنوشان21
 . زيرا اخگرها بر سرش خواهي انباشت، و خداوند تو را پاداش خواهد داد22
 .ا خشمناك مي سازد چنانكه باد شمال باران مي آورد، همچنان زبان غيبتگو چهره ر23
 .  مشترك  ساكن بودن درگوشة پشت بام بهتر است از بودن با زن جنگجو در خانة24

 . خبر خوش از واليت دور، مثل آب سرد براي جان تشنه است25
 . مرد عادل كه پيش شرير خم شود، مثل چشمة گل آلود و منبع فاسد است26
 .جالل خود جالل نيست همچنان طلبيدن   زياد عسل خوردن خوب نيست،27
 . كسي كه بر روح خود تسلّط ندارد، مثل شهر منهدم و بي حصار است28

 
26 

 . چنانكه برف در تابستان و باران در حصاد، همچنين حرمت براي احمق شايسته نيست1
 . لعنت بي سبب نمي آيد، چنانكه گنجشك در طيران و پرستوك در پريدن2
 .ي االغ، و چوب از براي پشت احمقان است شالّق به جهت اسب و لگام برا3
 .مبادا خويشتن را حكيم بشمارد  احمق را موافق حماقتش جواب مده، 4
 .  احمق را موافق حماقتش جواب بده، مبادا خويشتن را حكيم بشمارد5

 . هركه پيغامي به دست احمق بفرستد، پايهاي خود را مي برد ضرر خود را مي نوشد6
 .بي تمكين است، و مثلي كه از دهان احمق برآيد همچنان است ساقهاي شخص لنگ 7
 . هركه احمق را حرمت كند، مثل كيسة جواهر در تودة سنگها است8
 . مثلي كه از دهان احمق برآيد، مثل خاري است كه در دست شخص مست رفته باشد9
 . خطا كاران را اجير نمايد تيرانداز همه را مجروح مي كند، همچنان است هركه احمق را به مزد گيرد و10
 . چنانكه سگ به قي خود برمي گردد، همچنان احمق حماقت خود را تكرار مي كند11
 . آيا شخصي را مي بيني كه در نظرخود حكيم است؟ اميد داشتن بر احمق از اميد بر او بيشتر است12
 . كاهل مي گويد كه شير در راه است، و اسد در ميان كوچه ها است13
 .انكه در بر پاشنه اش مي گردد، همچنان كاهل بر بسترخويش چن14
 .  كاهل دست خود را در قاب فرو مي برد و از برآوردن آن به دهانش خسته مي شود15

 . كاهل در نظر خود حكيم تر است از هفت مرد جواب عاقالنه مي دهند16
 .ل كسي است كه گوشهاي سگ را بگيرد مث  كسي كه برود و در نزاعي كه به او تعلّق ندارد متعرض شود،17
  آدم ديوانه اي كه مشعلها و تير ها و موت را مي اندازد،18
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  مثل كسي است كه همساية خود را فريب دهد، و مي گويد آيا شوخي نمي كردم؟ 19

 . از نبودن هيزم آتش خاموش مي شود، و از نبودن نمام منازعه ساكت مي گردد20
 .هيزم براي آتش است، و مرد فتنه انگيز به جهت برانگيختن نزاع زغال براي اخگرها و 21
 . سخنان نمام مثل خوراك لذيذ است، كه به عمقهاي دل فرو مي رود22
 . لبهاي پرمحبت با دل شرير، مثل نقره اي پر درد است كه بر ظرف سفالين اندوده شود23
 . ل خود فريب را ذخيره مي كند هر كه بغض دارد با لبهاي خود نيرنگ مي نمايد، و در د24

 . هنگامي كه سخن نيكو گويد، او را باورمكن زيرا كه در قلبش هفت چيز مكروه است25
 . هر چند بغض او به حيله مخفي شود، اما خباثت او در ميان جماعت ظاهرخواهد گشت26
 . برگشت هر كه حفره اي بكند در آن خواهد افتاد، و هر كه سنگي بغلطاند بر او خواهد27
 . زبان دروغگو از مجروح شدگان خود نفرت دارد، و دهان چاپلوس هالكت را ايجاد مي كند28

 
27 

 . دربارة فردا فخر منما، زيرا نمي داني كه روز چه خواهد زاييد1
 . ديگري تو را بستايد و نه دهان خودت؛ غريبي و نه لبهاي تو2
 . هر دو آنها سنگينتر است سنگ سنگين است و ريگ ثقيل، اما خشم احمق از3
  غضب ستم كيش است و خشم سيل؛ اما كيست كه در برابر حسد تواند ايستاد؟4

 . تنبيه آشكار از محبت پنهان بهتر است5
 . جراحات دوستْ وفادار است، اما بوسه هاي دشمن افراط است6
 .ست شكم سير از شان عسل كراهت دارد، اما براي شكم گرسنه هر تلخي شيرين ا7
 . كسي كه از مكان خود آواره بشود، مثل گنجشكي است كه از آشيانه اش آواره گردد8
 . روغن و عطر دل را شاد مي كند، همچنان حالوت دوست از مشورت دل9
 . بهتر است دوست خود و دوست پدرت را ترك منما، و در روز مصيبت خود به خانة برادرت داخل مشو، زيرا كه همساية نزديك از برادر دور10
 . اي پسر من حكمت بياموز و دل مرا شاد كن، تا مالمت كنندگان خود را مجاب سازم11
 . مرد زيرك، بال را مي بيند و خويشتن را مخفي مي سازد؛ اما جاهالن مي گذرند و در عقوبت گرفتار مي شوند12
 .كه ضامن بيگانگان است جامة آن كس را بگير كه به جهت غريب ضامن است؛ و او را به رهن بگير 13
 . از برايش لعنت محسوب مي شود  كسي كه صبح زود برخاسته، دوست خود را به آواز بلند حركت دهد،14
 .  چكيدن دائمي آب در روز باران، و زن ستيزه جو مشابه اند15

 . ود گرفته باشد هر كه او را باز دارد مثل كسي است كه باد را نگاه دارد ، يا روغن را كه در دست راست خ16

 . آهن، آهن را تيز مي كند، همچنين مرد روي دوست خود را تيز مي سازد17
 . و هر كه آقاي خود را مالزمت نمايد محترم خواهد شد  هر كه درخت انجير را نگاه دارد ميوه اش را خواهد خورد،18
 . چنانكه در آب صورت به صورت است، همچنان دل انسان به انسان19
 . ه و اَبدون سير نمي شوند، همچنان چشمان انسان سير نخواهد شد هاوي20

 . بوته براي نقره و كوره به جهت طالست، همچنان انسان از دهان ستايش كنندگان خود آزموده مي شود21
 . احمق را ميان بلغور در هاون با دسته بكوب، و حماقتش از آن بيرون نخواهد رفت22
 توجه نما، و دل خود را به رمة خود مشغول ساز،  به حالت گلة خود نيكو 23

 . زيرا كه دولت دائمي نيست، و تاج هم نسالً بعد نسل پايدار ني24
  علف را مي برنْد و گياه سبز مي رويد، و علوفة كوهها جمع مي شود،25

  بره ها براي لباس تو، و بزها به جهت اجارة زمين به كار مي آيند،26

 .اي خوراك تو و خوراك خاندانت، و معيشت كنيزانت كفايت خواهد كرد و شير بزها بر27
 

28 

 . شريران مي گريزند جايي كه تعاقب كننده اي نيست، اما عادالن مثل شير شجاعند1
 . اما مرد فهيم و دانا استقامتش برقرارخواهد ماند  از معصيت اهل زمين حاكمانش بسيار مي شوند،2
 .  ظلم مي كند، مثل باران است كه سيالن كرده، خوراك باقي نگذارد مرد رئيس كه بر مسكينان3

 .  شريران را  مي ستايد، اما هر كه شريعت را نگاه دارد از ايشان نفرت دارد  هر كه شريعت را ترك مي كند،4

 . اما طالبان خداوند همه چيز را مي فهمند  مردمان شرير انصاف را درك نمي نمايند،5
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 .كامليت خود سلوك نمايد، بهتر است از كج روندة دو راه اگر چه دولتمند باشد فقيري كه در 6
 . هر كه شريعت را نگاه دارد پسري حكيم است، اما مصاحبِ مسرِفان، پدر خويش را رسوا مي سازد7
 .يد هر كه مال خود را به ربا و سود بيفزايد، آن را براي كسي كه بر فقيران ترحم نمايد، جمع مي نما8
 . هر كه گوش خود را از شنيدن شريعت برگرداند، دعاي او هم مكروه مي شود9
 . هر كه راستان را به راه بد گمراه كند به حفرة خود خواهد افتاد، اما صالحان نصيب نيكو خواهند يافت10
 .  مرد دولتمند در نظر خود حكيم است، اما فقير خردمند او را تفتيش خواهد نمود11

 .ادالن شادمان شوند، فخرعظيم است؛ اما چون شريران برافراشته شوند، مردمان خود را مخفي مي سازد چون ع12
 . هركه گناه خود را بپوشاند، برخوردار نخواهد شد؛ اما هر كه آن را اعتراف كند و ترك نمايد رحمت خواهد يافت13
 .ازد به بال گرفتار خواهد شد خوشابحال كسي كه دائماً مي ترسد، اما هر كه دل خود را سخت س14
 . حاكم شرير بر قوم مسكين، مثل شير غرنّده و خرس گردنده است15
 . حاكم ناقص العقل بسيار ظلم مي كند، اما هركه از رشوه نفرت كند عمرخود را درازخواهد ساخت16
 .زنهار كسي او را باز ندارد.  كسي كه متحمل بار خون شخصي شود، به هاويه مي شتابد17
 . هر كه به استقامت سلوك نمايد، رستگار خواهد شد؛ اما هر كه در دو راه كج رو باشد در يكي از آنها خواهد افتاد18
 . هر كه زمين خود را زرع نمايد از نان سير خواهد شد، اما هر كه پيروي باطالن كند از فقر سير خواهد شد19
 . پي دولت مي شتابد بي سزا نخواهد ماند مرد امين بركت بسيارخواهد يافت، اما آنكه در 20

 . طرفداري نيكو نيست، و به جهت لقمه اي نان، آدمي خطاكار مي شود21
 . مرد تنگ نظر در پي دولت مي شتابد و نمي داند كه نيازمندي او را درخواهد يافت22
 . د چاپلوسي مي كند كسي كه آدمي را تنبيه نمايد، آخر شُكر خواهد يافت، بيشتر از آنكه به زبان خو23

 . مصاحب هالك كنندگان خواهد شد  كسي كه پدر و مادر خود را غارت نمايد و گويد گناه نيست،24
 . اما هر كه بر خداوند توكّل نمايد قوي خواهد شد  مرد حريص نزاع را برمي انگيزاند،25
 . نمايد نجات خواهد يافت آنكه بر دل خود توكّل نمايد احمق مي باشد، اما كسي كه به حكمت سلوك26
 . هر كه به فقرا بذل نمايد محتاج نخواهد شد، اما آنكه چشمان خود را بپوشاند لعنت بسيار خواهد يافت27
 . وقتي كه شريران برافراشته شوند، مردم خويشتن را پنهان مي كنند، اما چون ايشان هالك شوند عادالن افزوده خواهند شد28
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 .بيه بسيار گردنكشي مي كند، ناگهان منكسرخواهد شد و عالجي نخواهد بود كسي كه بعد از تن1
 . چون عادالن افزوده گردند قوم شادي مي كنند، اما چون شريران تسلّط يابند مردم ناله مي نمايند2
 . تلف مي نمايد كسي كه حكمت را دوست دارد، پدرخويش را مسرور مي سازد؛ اما كسي كه با فاحشه ها معاشرت كند اموال را 3

 .  پادشاه واليت را به انصاف پايدارمي كند، اما مرد رشوه خوار آن را ويران مي سازد4

 . شخصي كه همساية خود را چاپلوسي مي كند، دام براي پايهايش مي گستراند5
 . در معصيت مرد شرير دامي است، اما عادل ترنّم و شادي خواهد نمود6
 .ك مي كند، اما شرير براي دانستن آن فهم ندارد مرد عادل دعويِ فقير را در7
 . استهزاكنندگان شهر را به آشوب مي آورند، اما حكيمان خشم را فرو مي نشانند8
 . اگر مرد حكيم با احمق دعوي دارد، خواه غضبناك شود خواه بخندد، او را راحت نخواهد بود9
 .سالمتي جان او را طالبند مردان خون ريز از مرد كامل نفرت دارند، اما راستان 10
 .  احمق تمامي خشم خود را ظاهرمي سازد، اما مرد حكيم به تأخير آن را فرو مي نشاند11

 . حاكمي كه به سخنان دروغ گوش گيرد، جميع خادمانش شريرخواهند شد12
 . فقير و ظالم با هم جمع خواهند شد، و خداوند چشمان هردو ايشان را روشن خواهد ساخت13
 .ادشاهي كه مسكينان را به راستي داوري نمايد، كرسي وي تا به ابد پايدارخواهد ماند پ14
 . چوب و تنبيه، حكمت مي بخشد، اما پسري كه بي لگام باشد، مادر خود را خجل خواهد ساخت15
 . چون شريران افزوده شوند تقصير زياده مي گردد، اما عادالن، افتادن ايشان را خواهند ديد16
 .خود را تأديب نما كه تو را راحت خواهد رسانيد، و به جان تو لذّات خواهد بخشيد پسر17
 . جايي كه رؤيا نيست قوم گردنكش مي شوند، اما خوشابحال كسي كه شريعت را نگاه مي دارد18
 . خادم، محض سخن متنبه نمي شود، زيرا اگرچه بفهمد اجابت نمي نمايد19
 .خن گفتن عجول است؟ اميد بر احمق زياده است از اميد بر او آيا كسي را مي بيني كه در س20
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 . هر كه خادم خود را از طفوليت به ناز مي پرورد، آخر پسر او خواهد شد21
 . مرد تندخو نزاع برمي انگيزاند، و شخص كج خلق در تقصيرمي افزايد22
 .د تكبر شخص او را پست مي كند، اما مرد حليم دل، به جالل خواهد رسي23
 .  هر كه با دزد معاشرت كند، خويشتن را دشمن دارد، زيرا كه لعنت مي شنود و اعتراف نمي نمايد24

 . ترس از انسان دام مي گستراند، اما هر كه بر خداوند توكّل نمايد سرافراز خواهد شد25
 . بسياري لطف حاكم را مي طلبند، اما داوريِ انسان از جانب خداوند است26
 .  نزد عادالن مكروه است، و هركه در طريق، مستقيم است نزد شريران مكروه مي باشد مرد ظالم27
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  .وحي آن مرد به ايتيئيل يعني به ايتيئيل و اُكال.  كلمات و پيغام آكور بن ياقَه1
 . يقيناً من از هر آدمي وحشي تر هستم، و فهم انسان را ندارم2
 . را ندانسته ام من حكمت را نياموخته ام و معرفت قدوس3
 كيست كه به آسمان صعود نمود و از آنجا نزول كرد؟ كيست كه باد را در مشت خود جمع نمود؟ و كيست كه آب را در جامه بند نمود؟ كيست كه 4

 .تماميِ اقصاي زمين را استوار ساخت؟ نام او چيست و پسر او چه اسم دارد؟ بگو اگر اطالّع داري
 .او به جهت متوكالّن خود سپر است. ي است تمامي كلمات خدا مصَف5ّ
 . به سخنان او چيزي ميفزا، مبدا تو را توبيخ نمايد و تكذيب شوي6
 :  دو چيز از تو درخواست نمودم، آنها را قبل از آنكه بميرم از من باز مدار7

  مرا بپرور،به خوراكي كه نصيب من باشد.  بطالت و دروغ را از من دور كن، مرا نه فقر ده و نه دولت8

 .و مبادا فقير شده، دزدي نمايم، و اسم خداي خود را باطل برم.  مبادا سير شده، تو را انكارنمايم و بگويم كه خداوند كيست9
 . بنده را نزد آقايش متّهم مساز، مبادا تو را لعنت كند و مجرم شوي10
 .  بركت نمي دهند گروهي مي باشند كه پدر خود را لعنت مي نمايند، و مادر خويش را11

 . گروهي مي باشند كه در نظر خود پاك اند، اما از نجاست خود غسل نيافته اند12
 . گروهي مي باشند كه چشمانشان چه قدر بلند است، و مژگانشان چه قدر برافراشته13
از روي زمين و مسكينان را از ميان مردمان  گروهي مي باشند كه دندانهايشان شمشيرها است، و دندانهاي آسياي ايشان كاردها تا فقيران را 14

 .بخورند
 :سه چيزاست كه سير نمي شود، بلكه چهار چيز كه نمي گويد كه كافي است.  زالو را دو دختراست كه بده بده مي گويند15
 . هاويه و رحم نازاد، و زميني كه از آب سير نمي شود، و آتش كه نمي گويد كه كافي است16
 .  استهزا مي كند و اطاعت مادر را خوار مي شمارد، غرابهاي وادي آن را خواهند كند و بچه هاي عقاب آن را خواهند خورد چشمي كه پدر را17

 : سه چيز است كه براي من زياده عجيب است، بلكه چهار چيز كه آنها را نتوانم فهميد18
 . راه مرد با دختر باكره طريق عقاب در هوا و طريق مار بر صخره، و راه كشتي در ميان دريا و19
 . همچنان است طريق زن زانيه؛ مي خورد و دهان خود را پاك مي كند و مي گويد گناه نكردم20
 : به سبب سه چيز زمين متزلزل مي شود، و به سبب چهار كه آنها را تحمل نتواند كرد21
  به سبب غالمي كه سلطنت مي كند، و احمقي كه از غذا سير شده باشد،22

 .به سبب زن مكروهه چون منكوحه شود، و كنيز وقتي كه وارث خاتون خود گردد 23
 : چهار چيز است كه در زمين بسيار كوچك است، ليكن بسيار حكيم مي باشد24
  مورچه ها طايفة بي قونند، ليكن خوراك خود را در تابستان ذخيره مي كنند؛ 25

 .در صخره مي گذارند ونكها طايفة ناتوانند، اما خانه هاي خود را 26
 . ملخها را پادشاهي نيست، اما جميع آنها دسته دسته بيرون مي روند27
 . چلپاسه ها به دستهاي خود مي گيرند و در قصرهاي پادشاهان مي باشند28
 : سه چيزاست كه خوش خرام است، بلكه چهار چيز كه خوش قدم مي باشد29
 از هيچكدام روگردان نيست؛ شير كه در ميان حيوانات تواناتر است، و 30

 . تازي و بز نر، و پادشاه كه با او مقاومت نتوان كرد31
  اگر از روي حماقت خويشتن را برافراشته اي و اگر بد انديشيده اي، پس دست بر دهان خود بگذار؛32

 .ان از فشردن غضب نزاع بيرون مي آيد زيرا چنانكه از فشردن شير، پنير بيرون مي آيد، و از فشردن بيني، خون بيرون مي آيد، همچن33
 

31 
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 . كالم لموئيل پادشاه، پيغامي كه مادرش به او تعليم داد1
 !و چه گويم اي پسر نذرهاي من!  چه گويم اي پسر رحم من  چه گويم اي پسر من،2
 . قوت خود را به زنان مده، و نه سريقهاي خويش را به آنچه باعث هالكت پادشاهان است3
 .ان را نمي شايد اي لموئيل، پادشاهان را نمي شايد كه شراب بنوشند، و نه اميران را كه مسكرات را بخواهند پادشاه4
 . مبادا بنوشند و فرايض را فراموش كنند، و داوري جميع ذليالن را منحرف سازند5
  مسكرات را به آناني كه مشرف به هالكتند بده و شراب را به تلخ جانان،6

 . فقر خود را فراموش كنند، و مشقّت خويش را ديگر بياد نياورند تا بنوشند و7
 . دهان خود را براي گنگان بازكن، و براي دادرسي جميع بيچارگان8
 . دهان خود را باز كرده، به انصاف داوري نما، و فقير و مسكين را دادرسي فرما9
 .تر است زن صالحه را كيست كه پيدا تواند كرد؟ قيمت او از لعلها گران10
 . دل شوهرش بر او اعتماد دارد، و محتاج مفعت نخواهد بود11
 . برايش تمامي روزهاي عمرخود، خوبي خواهد كرد و نه بدي12
 .و به دستهاي خود با رغبت كارمي كند.  پشم و كتان را مي جويد13
 . او مثل كشتيهاي تجاراست، كه خوراك خود را از دور مي آورد14
 .برمي خيزد، و به اهل خانه اش خوراك و به كنيزانش حصّة ايشان را مي دهد. شب است وقتي كه هنوز 15
 . دربارة خزرعه فكر كرده، آن را مي خرد، و از كسب دستهاي خود تاكستان غرس مي نمايد16
 . كمر خود را با قوت مي بندد، و بازوهاي خويش را قوي مي سازد17
 . و چراغش درشب خاموش نمي شود ت ، تجارت خود را مي بيند كه نيكو اس18
 . دستهاي خود را به دوك دراز مي كند، و انگشتهايش چرخ را مي گيرد19
 . كفهاي خود را براي فقيران مبسوط مي سازد، و دستهاي خويش را براي مسكينان دراز مي نمايد20
 .س ملبس هستند به جهت اهل خانه اش از برف نمي ترسد، زيرا كه جميع اهل خانة او به اطل21
 .لباسش از كتان نازك و ارغوان مي باشد.  براي خود اسبابهاي زينت مي سازد22
 .ميان مشايخ واليت مي نشيند  شوهرش در دربارها معروف مي باشد، و در23
 . جامه هاي كتان ساخته آنها را مي فروشد، و كمربندها به تاجران مي دهد24
 .دربارة وقت آينده مي خندد قوت و عزّت ، لباس او است، و 25
 . دهان خود را به حكمت مي گشايد، و تعليم محبت آميز بر زبان وي است26
 . به رفتار اهل خانة خود متوجه مي شود، و خوراك كاهلي نمي خورد27
 . پسرانش برخاسته، او را خوشحال مي گويند، و شوهرش نيز او را مي ستايد28
 .مودند، اما تو بر جميع ايشان برتري داري دختران بسيار اعمال صالحه ن29
 . جمال، فريبنده و زيبايي، باطل است، اما زني كه از خداوند مي ترسد ممدوح خواهد شد30
 . وي را از ثمرة دستهايش بدهيد و اعمالش او را نزد دروازه ها بستايد31
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 كتاب جامعه
 
 
1 

 : كالم جامعه بن داود كه در اورشليم پادشاه بود1
 . باطل اباطيل، جامعه مي گويد، باطل اباطيل، همه چيز باطل است2
  انسان را از تمامي مشقّتش كه زير آسمان مي كشد چه منفعت است؟3

 . يك طبقه مي روند و طبقة ديگر مي آيند و زمين تا به ابد پايدار مي ماند4
 . آفتاب طلوع  مي كند و آفتاب غروب مي كند و به جايي كه از آن طلوع نمود مي شتابد5
 . باد بطرف جنوب مي رود و به طرف شمال دور مي زند؛ دورزنان دورزنان مي رود و باد به مدارهاي خود برمي گردد6
 .از آن جاري شد به همان جا باز بري گردد جميع نهرها به دريا جاري مي شود اما دريا پر نمي گردد؛ به مكاني كه نهرها 7
 .چشم از ديدن سير نمي شود و گوش از شنيدن مملو نمي گردد.  همة چيزها پر از خستگي است كه انسان آن را بيان نتواند كرد8
 .ست و آنچه شده است همان است كه خواهد شد و زير آفتاب هيچ چيز تازه ني  آنچه بوده است همان است كه خواهد بود،9
 . آيا چيزي هست كه درباره اش گفته شود ببين اين تازه است؟ در دهرهايي كه قبل از ما بود آن چيز قديم بود10
 . ذكري از پيشينيان نيست، و از آيندگان نيز كه خواهند آمد، نزد آناني كه بعد از ايشان خواهند آمد، ذكري نخواهد بود11
 شليم پادشاه بودم، من كه جامعه هستم بر اسرائيل در اور12

اين مشقّت سخت است كه خدا به بني آدم .  با حكمت تفحص و تجسس نمايم  و دل خود را بر آن نهادم كه در هر چيزي كه زير آسمان كرده مي شود،13
 .داده است كه به آن زحمت بكشند

 . و در پي باد زحمت كشيدن است و تمامي كارهايي را كه زير آسمان كرده مي شود، ديدم كه اينك همة آنها بطالت14
 .   كج را راست نتوان كرد و ناقص را بشمار نتوان آورد15

  بيشتر از همگاني كه قبل از من بر اورشليم بودند؛ اينك من حكمت را به غايت افزودم،:  گفتم  در دل خود تفكّر نموده،16

 .پس فهميدم كه اين نيز در پي باد زحمت كشيدن است. اختم و دل خود را بر دانستن حكمت و دانستن حماقت و جهالت مشغول س17
 . زيرا كه در كثرت حكمت كثرت غم است و هر كه علم را بيفزايد، حزن را مي افزايد18
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 .و اينك آن نيز بطالت بود. اآلن بيا تا تو را به عيش و عشرت بيازمايم؛ پس سعادتمندي را مالحظه نما:  من در دل خود گفتم1
 .ارة خنده گفتم كه مجنون است و دربارة شادماني كه چه مي كند درب2
 در دل خود غرور كردم كه بدن خود را با شراب بپرورم، با آنكه دل من مرا به حكمت ارشاد نمايد و حماقت را بدست آورم تا ببينم كه براي بني آدم چه 3

 .   مل آورندچيز نيكو است كه آن را زير آسمان در تمامي ايام عمر خود به ع

 . كارهاي عظيم براي خود كردم و خانه ها براي خود ساختم و تاكستانها به جهت خود غرس نمودم4
 .    باغها و فردوسها به جهت خود ساختم و در آنها هر قسم درخت ميوه دار غرس نمودم5

 .ري نمايم حوضهاي آب براي خود ساختم تا درختستاني را كه در آن درختان بزرگ مي شود، آبيا6
 . غالمان و كنيزان خريدم و خانه زادان داشتم و مرا نيز بيشتر از همة كساني كه قبل از من در اورشليم بودند، اموال از رمه و گله بود7
 .وان به جهت خود گرفتم نقره و طال و اموال خاصّة پادشاهان و كشورها نيز براي خود جمع كردم؛ و مغنّيان و مغنّيات و لذّات بني آدم يعني بانو و بان8
  پس بزرگ شدم و بر تمامي كساني كه قبل از من در اورشليم بودند برتري يافتم و حكمتم نيز با من برقرار ماند،9

 از  و هر چه چشمانم آرزو مي كرد از آنها دريغ نداشتم، و دل خود را ازهيچ خوشي باز نداشتم زيرا دلم در هر محنت من شادي مي نمود و نصيب من10
 .تمامي مشقّتم همين بود

 پس به تمامي كارهايي كه دستهايم كرده بود و به مشقّتي كه در عمل نمودن كشيده بودم نگريستم؛ و اينك تمامي آن بطالت و در پي باد زحمت كشيدن 11
 . بود و در زير آفتاب هيچ منفعت نبود

؛ زيرا كسي كه بعد از پادشاه بيايد چه خواهد كرد؟ مگر نه آنچه قبل از آن كرده شده  پس توجه نمودم تا حكمت و حماقت و جهالت را مالحظه نمايم12
 بود؟

 .       و ديدم كه برتري حكمت بر حماقت مثل برتري نور بر ظلمت است13

 . واقعه خواهد رسيدبا وجود آن دريافت كردم كه به هر دو ايشان يك.  چشمان مرد حكيم در سر وي است؛ اما احمق در تاريكي راه مي رود14

527



اين :  به من نيز واقع خواهد گرديد، پس من چرا بسيار حكيم بشوم؟ و در دل خود گفتم  پس در دل خود تفكّر كردم كه چون آنچه به احمق واقع مي شود،15
 نيز بطالت است،

و مرد حكيم چگونه مي . ه، همه چيز بالتّمام فراموش خواهد شدچونكه در ايام آيند.  زيرا كه هيچ ذكري از مرد حكيم و مرد احمق تا به ابد نخواهد بود16
 ميرد آيا نه مثل احمق؟

 . لهذا من از حيات نفرت داشتم زيرا اعمالي كه زيرا آفتاب كرده مي شود، در نظر من ناپسند آمد چونكه تماماً بطالت و در پي باد زحمت كشيدن است17
 .يده بودم مكروه داشتم، از اينجهت كه بايد آن را به كسي كه بعد از من بيايد واگذارم پس تمامي مشقّت خود را كه زير آسمان كش18
.  و كيست بداند كه او حكيم يا احمق خواهد بود، و معهذا بر تمامي مشقّتي كه من كشيدم و بر حكمتي كه زير آفتاب ظاهر ساختم، او تسلّط خواهد يافت19

 .اين نيز بطالت است
 .دل خويش را از تمامي مشقّتي كه زير آفتاب كشيده بودم مأيوس ساختم پس من برگشته، 20
اين نيز بطالت و . زيرا مردي هست كه محنت او با حكمت و معرفت و كاميابي است و آن را نصيب شخصي خود ساخت كه در آن زحمت نكشيده باشد21

 .بالي عظيم است
 ر آفتاب كشيده باشد چه حاصل مي شود؟ زيرا انسان را از تمامي مشقّت و رنج دل خود كه زي22

 .اين هم بطالت است.  زيرا تمامي روزهايش حزن، و مشقّتش غم است؛ بلكه شبانگاه نيز دلش آرامي ندارد23
 .اين را نيز من ديدم كه از جانب خدا است.  براي انسان نيكو نيست كه بخورد و بنوشد و جان خود را از مشقّتش خوش سازد 24
 ت كه بتواند بدون او بخورد يا تمنّع برد؟ زيرا كيس25

 حكمت و معرفت و خوشي را مي بخشد؛ اما به خطاكار مشقّت اندوختن و ذخيره نمودن را مي دهد تا آن را به   زيرا به كسي كه در نظر او نيكو است،26
 .اين نيز بطالت و در پي باد زحمت كشيدن است. كسي كه در نظر خدا پسنديده است بدهد
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 . براي هر چيز زماني است و هر مطلبي را زير آسمان وقتي است1
 .وقتي براي غرس نمودن و وقتي براي كندن مغروس.  وقتي براي والدت و وقتي براي موت2
 . وقتي براي منهدم ساختن و وقتي براي بنا نمودن.  وقتي براي قتل و وقتي براي شفا3

 .براي ماتم و وقتي براي رقصوقتي .  وقتي براي گريه و وقتي براي خنده4
 وقتي براي در آغوش كشيدن و وقتي براي اجتناب از در آغوش كشيدن.  وقتي براي پراكنده ساختن سنگها و وقتي براي جمع ساختن سنگها5

 .وقتي براي  نگاه داشتن و وقتي براي دور انداختن.  وقتي براي كسب و وقتي براي خسارت6
 .وقتي براي سكوت و وقتي براي گفتن. راي دوختن وقتي براي دريدن و وقتي ب7
 .وقتي براي جنگ و وقتي براي صلح .  وقتي براي محبت و وقتي براي نفرت8
  پس كار كننده را از زحمتي كه مي كشد چه منفعت است؟9

 . مشقّتي را كه خدا به بني آدم داده است تا در آن زحمت كشند، مالحظه كردم10
تش نيكو ساخته است و نيز ابديت را در دلهاي ايشان نهاده، بطوري كه انسان كاري را كه خدا كرده است، از ابتدا تا انتها دريافت  او هر چيز را در وق11

 نتواند كرد

 .  پس فهميدم كه براي ايشان چيزي بهتر از اين نيست كه شادي كنند و در حيات خود به نيكويي مشغول باشند12

 . هر آدمي بخورد و بنوشد و از تمامي زحمت خود نيكويي بينند و نيز بخشش خدا است كه13
 و فهميدم كه هر آنچه خدا مي كند تا ابداآلباد خواهد ماند، و بر آن چيزي نتوان افزود و از آن چيزي نتوان كاست و خدا آن را به عمل مي آورد تا از او 14

 .بترسند
 . خدا مي طلبد يم است؛ و آنچه را كه گذشته است، آنچه هست از قديم بوده است و آنچه خواهد شد قد15
 . و نيز مكان انصاف را زير آسمان ديدم كه در آنجا ظلم است و مكان عدالت را كه در آنجا بي انصافي است16
 . و در دل خود گفتم كه خدا عادل و ظالم را داوري خواهد نمود زيرا كه براي هر امر و براي هر عمل در آنجا وقتي است17
 .اين واقع مي شود تا خدا ايشان را بيازمايد و تا خود ايشان بفهمند كه مثل بهايم مي باشند:  و دربارة امور بني آدم در دل خود گفتم18
فَس است و  زيرا كه وقايع بني آدم مثل بهايم است؛ براي ايشان يك واقعه است؛ چنانكه اين مي ميرد به همانطور آن نيز مي ميرد و براي همه يك يك ن19َ

 .انسان بر بهايم برتري ندارد چونكه همه باطل هستند
 . همه به يكجا مي روند و همه از خاك هستند و همه به خاك رجوع مي نمايند20
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  كيست روح انسان را بداند كه به باال صعود مي كند يا روح بهايم را كه پايين بسوي زمين نزول مي نمايد؟21

و كيست كه او را باز آورد تا آنچه را . ان چيزي بهتر از اين نيست كه از اعمال خود مسرور شود، چونكه نصيبش همين است لهذا فهميدم كه براي انس22
 كه بعد از او واقع خواهد شد مشاهده نمايد؟
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و زور ! ايشان تسلّي دهنده اي نبودو اينك اشكهاي مظلومان و براي .  مالحظه كردم  پس من برگشته، تمامي ظلمهايي را كه زير آفتاب كرده مي شود،1
 !بطرف جفا كنندگان ايشان بود اما براي ايشان تسلّي دهنده اي نبود

 . بيشتر از زندگاني كه تا بحال زنده اند آفرين گفتم  و من مردگاني را كه قبل از آن مرده بودند،2
 .چونكه عمل بد را كه زير آفتاب كرده مي شود، نديده است و كسي را كه تا بحال بوجود نيامده است، از هر دو ايشان بهتر دانستم 3
 . و آن نيز بطالت و در پي باد زحمت كشيدن است.  و تماميِ محنت و هر كاميابي را ديدم كه براي انسان باعث حسد از همساية او مي باشد4

 . مرد كاهل دستهاي خود را برهم نهاده، گوشت خويشتن را مي خورد5
 .حت از دو كف پر از مشقّت و در پي باد زحمت كشيدن بهتر است يك كف پر از را6
 . پس برگشته، بطالت ديگر را زير آسمان مالحظه نمودم7
و مي گويد از براي كه زحمت .  يكي هست كه ثاني ندارد و او را پسري يا برادري نيست و مشقّتش را انتها ني و چشمش نيز از دولت سير نمي شود8

 .  از نيكويي محروم سازم؟ اين نيز بطالت و مشقّت سخت استكشيده، جان خود را

  دو از يك بهترند چونكه ايشان را از مشقّتشان اجرت نيكو مي باشد؛9

 .لكن واي بر آن يكي كه چون بيفتد ديگري نباشد كه او را برخيزاند.  زيرا اگر بيفتند، يكي از آنها رفيق خود را خواهد برخيزانيد10
 . ر نيز بخوابند، گرم خواهند شد اما يك نفر چگونه گرم شود و اگر دو نف11

 .و ريسمان سه ال بزودي گسيخته نمي شود.  و اگر كسي بر يكي از ايشان حمله آورد، هر دو با او مقاومت خواهند نمود12
 .    جوان فقير و حكيم از پادشاه پير و خوف كه پذيرفتن نصيحت را ديگر نمي داند بهتر است13

 .يرا كه او از زندان به پادشاهي بيرون مي آيد و آنكه به پادشاهي مولود شده است فقير مي گردد ز14
 .  بطرف آن پسر دوم كه بجاي او برخيزد، مي شوند  ديدم كه تمامي زندگاني كه زير آسمان راه   مي روند،15

به درستي كه اين نيز بطالت و در پي باد . ليكن اعقاب ايشان به او رغبت ندارند .  و تمامي قوم يعني همة كساني را كه او بر ايشان حاكم شود انتها نيست16
 . زحمت كشيدن است
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 چون به خانة خدا بر وي، پاي خود را  نگاه دار، زيرا تقّرب جستن به جهت استماع، از گذرانيدن قرباني هاي احمقان بهتر است، چونكه ايشان نمي دانند 1
 .كه عمل بد مي كنند

 . با دهان خود تعجيل منما و دلت براي گفتن سخني به حضور خدا نشتابد زيرا خدا در آسمان است و تو بر زمين هستي؛ پس سخنانت كم باشد2
 . زيرا خواب از كثرت مشقّت پيدا مي شود و آواز احمق از كثرت سخنان 3
 .ان خشنود نيست؛ پس به آنچه نذر كردي وفا نما چون براي خدا نذر نمايي در وفاي آن تأخير منما زيرا كه او از احمق4
 . بهتر است كه نذر ننمايي از اينكه نذر نموده، وفا نكني5
چرا خدا به سبب قول تو غضبناك شده، عمل دستهايت را .  مگذار كه دهانت جسد تو را خطاكار سازد؛ و در حضور فرشته مگو كه اين سهواً شده است6

 باطل سازد؟

 .ز كثرت خوابها و اباطيل و كثرت سخنان است؛ ليكن تو از خدا بترس زيرا كه اين ا7
 اگر ظلم را بر فقيران و بر كندن انصاف و عدالت را در كشوري بيني، از اين امر مشوش مباش، زيرا آنكه باالتر از باال است، مالحظه مي كند، و حضرت 8

 .اعلي فوق ايشان است
 .رزعه، پادشاه را نيز خدمت مي كند و منفعت زمين براي همه است بلكه م9
 .اين نيز بطالت است.  آنكه نقره را دوست دارد از نقره سير نمي شود، و هر كه توانگري را دوست دارد از دخل سير نمي شود10
 يند؟ چون نعمت زياده شود، خورندگانش زياد مي شوند؛ و به جهت مالكش چه منفعت است غير از آنكه آن را به چشم خود مي ب11

 . خواب عمله شيرين است خواه كم و خواه زياد بخورد؛ اما سيري مرد دولتمند او را نمي گذارد كه بخوابد12
 . باليي سخت بود كه آن را زير آفتاب ديدم يعني دولتي كه صاحبش آن را براي ضرر خود نگاه داشته بود13
 .دست خود نداشت و آن دولت از حادثة بد ضايع شد و پسري آورد اما چيزي در 14
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 . چنانكه از رحم مادرش بيرون آمد، همچنان برهنه به حالتي كه آمد خواهد برگشت و از مشقّت خود چيزي نخواهد يافت كه به دست خود ببرد15
 زحمت كشيده است؟ و اين نيز بالي سخت است كه از هر جهت چنانكه آمد همچنين خواهد رفت؛ و او را چه منفعت خواهد بود از اينكه در پي باد 16

 . بسيار محزون مي شود  و تمامي ايام خود را در تاريكي مي خورد و با بيماري و خشم،17
 اينك آنچه من ديدم كه خوب و نيكو مي باشد، اين است كه انسان در تمامي ايام عمر خود كه خدا آن را به او مي بخشد بخورد و بنوشد و از تمامي 18

 .ي كشد، به نيكوي تمتّع ببرد زيرا كه نصيبش همين استمشقّتي كه زير آسمان م
 و نيز هر انساني كه خدا دولت و اموال به او ببخشد و او را قوت عطا فرمايد كه از آن بخورد و نصيب خود را برداشته، از محنت خود مسرور شود، 19

 .اين بخشش خدا است 
 .نكه خدا او را از شادي دلش اجابت فرموده است زيرا روزهاي عمر خود را بسيار به ياد نمي آورد چو20
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 : مصيبتي هست كه زير آفتاب ديدم و آن بر مردمان سنگين است1
 كسي كه خدا به او دولت و اموال و عزّت دهد، به حدي كه هرچه جانش آرزو كند برايش باقي نباشد، اما خدا او را قوت نداده باشد كه از آن بخورد بلكه 2

 . اين نيز بطالت و مصيبت سخت است. از آن بخوردمرد غريبي 

 اگر كسي صد پسر بياورد و سالهاي بسيار زندگاني نمايد، به طوري كه ايام سالهايش بسيار باشد اما جانش از نيكويي سير نشود و برايش جنازه اي 3
 . مي گويم كه سقط شده از او بهتر است برپا نكنند،

 .  به تاريكي رفت و نام او در ظلمت مخفي شد زيرا كه اين به بطالت آمد و4

 .اين بيشتر از آن آرامي دارد.  و آفتاب را نيز نديد و ندانست5
 آيا همه به يكجا نمي روند؟   و اگر هزار سال بلكه دو چندان آن زيست كند و نيكويي را نبيند،6

 .د تمامي مشقّت انسان براي دهانش مي باشد؛ و معهذا جان او سير نمي شو7
  زيرا كه مرد حكيم را از احمق چه برتري است؟ و براي فقيري كه مي داند چه طور پيش زندگان سلوك نمايد، چه فايده است؟8

 .    اين نيز بطالت و در پي باد زحمت كشيدن است.  رؤيت چشم از شهوت نفس بهتر است9

 هرچه بوده است به اسم خود از زمان قديم مسمي شده است و دانسته شده است كه او آدم است و به آن كسي كه از آن تواناتر است منازعه نتواند 10
 . نمود

 پس انسان را چه فضيلت است؟.  چونكه چيزهاي بسيار هست كه بطالت را مي افزايد11

 انسان نيكو است، در مدت ايامِ حيات باطلِ وي كه آنها را مثل سايه صرف مي نمايد؟ و كيست كه انسان را  زيرا كيست كه بداند چه چيز براي زندگاني12
 از آنچه بعد از او زير آفتاب واقع خواهد شد مخبر سازد؟
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 . نيك نامي از روغن معطّر بهتر است و روز ممات از روز والدت1
 .فت بهتر است زيرا كه اين آخرت همة مردمان است و زندگان اين را در دل خود مي نهند رفتن به خانة ماتم از رفتن به خانة ضيا2
 . حزن از خنده بهتر است زيرا كه از غمگينيِ صورت، دل اصالح مي شود3
 . دل حكيمان در خانة ماتم است و دل احمقان در خانة شادماني4
  شنيدن عناب حكيمان بهتر است از شنيدن سرود احمقان، 5

 .  زيرا خندة احمقان مثل صداي خارها در زير ديگ است و اين نيز بطالت است6

 . مرد حكيم را جاهل مي گرداند و رشوه، دل را فاسد مي سازد  به درستي كه ظلم،7
 . انتهاي امر از ابتدايش بهتر است؛ و دل حليم از دل مغرور نيكوتر8
 .ة احمقان مستقّر مي شود در دل خود به زودي خشمناك مشو زيرا خشم در سين9
 .  مگو چرا روزهاي قديم از اين زمان بهتر بود؛ زيرا كه در اين خصوص از روي حكمت سؤال نمي كني10

 . حكمت مثل ميراث نيكو است بلكه به جهت بينندگان آفتاب نيكوتر11
 . حبانش را زندگي مي بخشد زيرا كه حكمت ملجايي است و نقره ملجايي ؛ اما فضيلت معرفت اين است كه حكمت صا12

  اعمال خدا را مالحظه نما زيرا كيست كه بتواند آنچه را كه او كج ساخته است راست نمايد؟13
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 در روز سعادتمندي شادمان باش و در روز شقاوت تأمل نما زيرا خدا اين را به ازاء آن قرار داد كه انسان هيچ چيز را كه بعد از او خواهد شد دريافت 14
 .د كردنتوان

 .مرد عادل هست كه در عدالتش هالك مي شود و مرد شرير هست كه در شرارتش عمر دراز دارد.  اين همه را در روزهاي بطالت خود ديدم15
 . پس گفتم به افراط عادل مباش و خود را زياده حكيم مپندار مبادا خويشتن را هالك كني16
 . از اجلت بميري و به افراط شرير مباش و احمق مشو مبادا پيش 17

 .  نيكو است كه به اين متمسك شوي و از آن نيز دست خود را برنداري زيرا هركه از خدا بترسد، از اين هر دو بيرون خواهد آمد18

 . حكمت مرد حكيم را توانايي مي بخشد بيشتر از ده حاكم كه در يك شهر باشند19
 . هيچ خطا ننمايد زيرا مرد عادلي در دنيا نيست كه نيكويي ورزد و 20

 . و نيز به همة سخناني كه گفته شود دل خود را منه، مبادا بندة خود را كه تو را لعنت مي كند بشنوي21
 . زيرا دلت مي داند كه تو نيز بسيار بارها ديگران را لعنت نموده اي22
 . د اين همه را با حكمت آزمودم و گفتم به حكمت خواهم پرداخت اما آن از من دور بو23

 پس كيست كه آن را دريافت نمايد؟.  آنچه هست، دور و بسيار عميق است24

 . پس برگشته دل خود را بر معرفت و بحث و طلب حكمت و عقل مشغول ساختم تا بدانم كه شرارت حماقت است و حماقت ديوانگي است25
هركه مقبول خدا است، از وي دستگار خواهد شد . ، چيز تلختر از موت است و دريافتم كه زني كه دلش دامها و تله ها است و دستهايش كمندها مي باشد26

 . اما خطا كار گرفتار وي خواهد گرديد

  جامعه مي گويد كه اينك چون اين را با آن مقابله كردم تا نتيجه را دريابم اين را دريافتم،    27

 . هزار يافتم اما از جميع آنها زني نيافتميك مرد از.  كه جان من تا به حال آن را جستجو مي كند و نيافتم28
 . همانا اين را فقط دريافتم كه خدا آدمي را راست آفريد، اما ايشان مختراعات بسيار طلبيدند29
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 . كيست كه مثل مرد حكيم باشد و كيست كه تفسير امر را بفهمد؟ حكمت روي انسان را روشن مي سازد و سختي چهرة او تبديل مي شود1
 .تو را مي گويم حكم پادشاه را نگاه دار و اين را به سبب سوگند خدا من 2
 . شتاب مكن تا از حضور وي بر وي و در امر بد جزم منما زيرا كه او هرچه مي خواهد به عمل مي آورد3
  جايي كه سخن پادشاه است قوت هست و كيست كه به او بگويد چه مي كني؟4

 .و دل مرد حكيم وقت و قانون را مي داند. بد را نخواهد ديد هركه حكم را نگاه دارد هيچ امر 5
 . زيرا كه براي هر مطلب وقتي و قانوني است چونكه شرارت انسان بر وي سنگين است6
  زيرا آنچه را كه واقع خواهد شد او نمي داند؛ و كيست كه او را خبر دهد كه چگونه خواهد شد؟7

 تا روح خود را نگاه دارد و كسي بر روز موت تسلّط ندارد؛ و در وقت جنگ مرخّصي نيست و شرارت صاحبش  كس نيست كه بر روح تسلّط داشته باشد8
 .را نجات نمي دهد

 . اين همه را ديدم و دل خود را بر هر عملي كه زيرا آفتاب كرده شود مشغول ساختم، وقتي كه انسان بر انسان به جهت ضررش حكمراني مي كند9
 .اين نيز بطالت است. كه شريران دفن شدند، و آمدند و از مكان مقدس رفتند و در شهري كه در آن چنين عمل نمودند، فراموش شدند و همچنين ديدم 10
 . چونكه فتوي بر عمل بد بزودي مجرا نمي شود، از اين جهت دل بني آدم در اندرون ايشان براي بدكرداري جازم مي شود11
رت ورزد و عمر دراز كند، معهذا مي دانم براي آناني كه از خدا بترسند و به حضو روي خائف باشند، سعادتمندي  اگرچه گناهكار صد مرتبه شرا12

 .نخواهد بود
 .  اما براي شرير سعادتمندي نخواهد بود و مثل سايه، عمر دراز نخواهد كرد چونكه از خدا نمي ترسد13

دالن هستند كه بر ايشان مثل عمل شريران واقع مي شود و شريرانند كه بر ايشان مثل عمل  بطالتي هست كه بر روي زمين كرده مي شود، يعني عا14
 .پس گفتم كه اين نيز بطالت است. عادالن واقع مي شود

ايام عمرش كه  آنگاه شادماني را مدح كردم زيرا كه براي انسان زير آسمان چيزي بهتر از اين نيست كه بخورد و بنوشد و شادي نمايد و اين در تمامي 15
 .خدا در زير آفتاب به وي دهد، در محنتش با او باقي ماند

 چونكه دل خود را بر آن نهادم تا حكمت را بفهمم و تا شغلي را كه بر روي زمين كرده شود ببينم چونكه هستند كه شب و روز خواب را به چشمان 16
 خود نمي بينند،
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 كاري را كه زير آفتاب كرده مي شود، نمي توان درك نمايد و هر چند انسان براي تجسس آن زياده تر  آنگاه تمامي صنعت خدا را ديدم كه انسان،17
 .تفحص نمايد، آن را كمتر درك مي نمايد؛ و اگر چه مرد حكيم نيز گمان برد كه آن را مي داند، اما آن را درك نخواهد نمود
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خواه محبت و خواه نفرت، . ين همه را غور نمودم كه عادالن و حكيمان و اعمال ايشان در دست خداستزيرا كه جميع اين مطالب را در دل خود نهادم و ا 1
 .همه چيز پيش روي ايشان است. ايشان آن را نمي فهمد

 و براي آنكه ذبح براي عادالن و شريران يك واقعه است؛ براي خوبان و طاهران و نجسان؛ براي آنكه ذبح مي كند.  همه چيز براي همه كس مساوي است2
 .چنانكه نيكانند همچنان گناهكارانند؛ و آنكه قسم مي خورد و آنكه از قسم خوردن مي ترسد مساوي اند. نمي كند واقعه يكي است

است و مادامي كه  در تمامي اعمالي كه زير آفتاب كرده مي شود، از همه بدتر اين است كه يك واقعه بر همه مي شود؛  و اينكه دل بني آدم از شرارت پر 3
 .  زنده هستند، ديوانگي در دل ايشان است و بعد از آن به مردگان مي پيوندند

 .  اميد هست چونكه سگ زنده از شير مرده بهتر است  زيرا براي آنكه با تمامي زندگان مي پيوندد،4

 .شان ديگر اجرت نيست چونكه ذكر ايشان فراموش مي شود زانرو كه زندگان مي دانند كه بايد بميرند، اما مردگان هيچ نمي دانند و براي اي5
 . نصيبي نخواهد بود  هم محبت و هم نفرت و حسد ايشان، حال نابود شده است و ديگر تا به ابد براي ايشان از هر آنچه زير آفتاب كرده مي شود،6
 .اعمال تو را قبل از اين قبول فرموده است پس رفته، نان خود را به شادي بخور و شراب خود را به خوشدلي بنوش چونكه خدا 7
 .  لباس تو هميشه سفيد باشد و بر سر تو روغن كم نشود8

زيرا كه از .  جميع روزهاي عمر باطل خود را كه او تو را در زير آفتاب بدهد، با زني كه دوست مي داري در جميع روزهاي بطالت خود خوش بگذران9
 . مي كشي نصيب تو همين استحيات خود و از زحمتي كه زير آفتاب

 هرچه دستت به جهت عمل نمودن بيابد، همان را با توانايي خود به عمل آور چونكه در عالم اموات كه به آن مي روي نه كار و نه تدبير و نه علم و نه 10
 .حكمت است

اي حكيمان و دولت براي فهيمان و نعمت براي عالمان نيست،  برگشتم و زير آفتاب ديدم كه مسابقت براي تيز روان و جنگ براي شجاعان و نان نيز بر11
 .زيرا كه براي جميع ايشان وقتي و اتفاقي واقع   مي شود

 و چونكه انسان نيز وقت خود را  نمي داند، پس مثل ماهياني كه در تور سخت گرفتار و گنجشكاني كه در دام گرفته مي شوند، همچنان بني آدم به وقت 12
 .اه آن بر ايشان ناگهان بيفتد، گرفتار مي گردندنامساعد، هرگ

 : و نيز اين حكم را در زير آفتاب ديدم و آن نزد من عظيم بود13
 .  شهري كوچك بود كه مردان در آن قليل العدد بودند و پادشاهي بزرگ بر آن آمده، آن را محاصره نمود و سنگرهاي عظيم برپا كرد14

 . يافت شد، كه شهر را به حكمت خود رهانيد، اما كسي آن مرد فقير را بياد نياورد و در آن شهر مردي فقيرِ حكيم15
 . آنگاه من گفتم حكمت از شجاعت بهتر است، هرچند حكمت اين فقير را خوار شمردند و سخنانش را نشنيدند16
 .سموع مي گردد سخنان حكيمان كه به آرامي گفته شود، از فرياد حاكمي كه در ميان احمقان باشد زياده م17
 .اما يك خطاكار نيكويي بسيار را فاسد تواند نمود.  حكمت از اسلحة جنگ بهتر است18
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 . مگسهاي مرده روغن عطّار را متعفّن و فاسد مي سازد، و اندك حماقتي از حكمت و عزّت سنگينتر است1
 .  دل مرد حكيم بطرف راستش مايل است و دل احمق بطرف چپش2

 .احمق به راه مي رود، عقلش ناقص مي شود و به هركس مي گويد كه احمق هستم و نيز چون 3
 . اگر خشم پادشاه بر تو انگيخته شود، مكان خود را ترك منما زيرا كه تسليم، خطاياي عظيم را مي نشاند4
 . بدي اي هست كه زير آفتاب ديده ام مثل سهوي كه از جانب سلطان صادر شود5
 .بلند برافراشته مي شود و دولتمندان در مكان اسفل مي نشينند جهالت بر مكان هاي 6
 . غالمان را بر اسبان ديدم و اميران را مثل غالمان بر زمين زوان7
 . آنكه چاه مي كند در آن مي افتد و آنكه ديوار را مي شكافد،  مار وي را مي گزد8
 . را مي برد از آنها در خطر مي افتد آنكه سنگها را مي كند، از آنها مجروح مي شود و آنكه درختان9
 . اگر آهن كند باشد و دمش را تيز نكنند، بايد قوت زياده بكار آورد؛ اما حكمت به جهت كاميابي مفيد است10
  اگر مار پيش از آنكه افسون كنند بگزد، پس افسونگر چه فايده دارد؟11

 .  مي بلعد سخنان دهان حكيم فيض بخش است، اما لبهاي احمق خودش را12
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 . ابتداي سخنان دهانش حماقت است و انتهاي گفتارش ديوانگي موذي مي باشد13
  اما انسان آنچه را كه واقع خواهد شد نمي داند؛ و كيست كه او را از آنچه بعد از وي واقع خواهد شد مخبر سازد؟  احمق سخنان بسيار مي گويد،14

 .ه نمي دانند چگونه به شهر بايد رفت محنت احمقان ايشان را خسته مي سازد چونك15
 .          واي بر تو اي زمين وقتي كه پادشاه تو طفل است و سرورانت صبحگاهان مي خورند16

 . خوشابحال تو اي زمين هنگامي كه پادشاه تو پسر نجبا است و سرورانت در وقتش براي تقويت مي خورند و نه براي مستي17
 .د و از سستيِ دستها، خانه آب پس مي دهد از كاهلي سقف خراب مي شو18
 . بزم به جهت لهو و لعب مي كنند و شراب زندگاني را شادمان مي سازد، اما نقره همه چيز را مهيا مي كند19
د و بالدار، امر را شايع  پادشاه را در فكر خود نيز نفرين مكن و دولتمند را در اطاق خوابگاه خويش لعنت منما زيرا كه مرغ هوا آواز تو را خواهد بر20

 .خواهد ساخت
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 . زيرا كه بعد از روزهاي بسيار آن را خواهي يافت  نان خود را بروي آبها بينداز،1
 . نصيبي به هفت نفر بلكه به هشت نفر ببخش زيرا كه نمي داني چه بال بر زمين واقع خواهد شد2
 .د و اگر درخت بسوي جنوب يا بسوي شمال بيفتد، در همانجا كه درخت افتاده است خواهد ماند اگر ابرها پر از باران شود، آن را بر زمين مي باران3
 . نخواهد درويد  آنكه به باد نگاه مي كند، نخواهد كشت و آنكه به ابرها نظر نمايد،4
 . عمل خدا را كه صانع كلّ است نمي فهمي چنانكه تو نمي داني كه راه باد چيست يا چگونه استخوانها در رحم زن حامله بسته مي شود؛ همچنين5
 بامدادان تخم خود را بكار و شامگاهان دست خود را باز مدار زيرا تو نمي داني كدام يك از آنها اين يا آن كامياب خواهد شد يا هر دو آنها مثل هم نيكو 6

 .خواهد گشت
 . البته روشنايي شيرين است و ديدن آفتاب براي چشمان نيكو است7
پس هرچه .  ليكن بايد روزهاي تاريكي را به ياد آورد چونكه بسيار خواهد بود ند انسان سالهاي بسيار زيست نمايد و در همة آنها شادمان باشد،هرچ8

 .واقع مي شود بطالت است
   رؤيت چشمانت سلوك نما، اي جوان در وقت شباب خود شادمان باش و در روزهاي جواني ات دلت تو را خوش سازد و در راههاي قلبت و بر وفق9

 .ليكن بدان كه به  سبب اين همه خدا تو را به محاكمه خواهد آورد
 .  پس غم را از دل خود بيرون كن و بدي را از جسد خويش دور نما زيرا كه جواني و شباب باطل است10
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 .د و سالها برسد كه بگويي مرا از اينها خوشي نيست پس آفرينندة خود را در روزهاي جواني ات بياد آور قبل از آنكه روزهاي بال برس1
  قبل از آنكه آفتاب و نور و ماه و ستارگان تاريك شود و ابرها بعد از باران برگردد؛2

 ها مي نگرند  در روزي كه محافظان خانه بلرزند و صاحبان قوت، خويشتن را خم نمايند و دستاس كنندگان چونكه كم اند باز ايستند و آناني كه از پنجره3
 .تاريك شوند

 . و درها در كوچه بسته شود و آواز آسياب پست گردد و از صداي گنجشك برخيزد و جميع مغنيات ذليل شوند4
ي چونكه انسان به خانة جاودان.  و از هر بلندي بترسند و خوفها در راه باشد و درخت بادام شكوفه آورد و ملخي بار سنگين باشد و اشتها بريده شود5

 . خود مي رود و نوحه گران در كوچه گردش مي كنند

  قبل از آنكه مفتول نقره گسيخته شود و كاسة طال شكسته گردد و سبو نزد چشمه خرد شود و چرخ بر چاه منكسر گردد، 6

 . و خاك به زمين برگردد به طوري كه بود، و روح نزد خدا كه آن را بخشيده بود رجوع نمايد7
 .همه چيز بطالت است: معه مي گويد باطل اباطيل جا8
 . و ديگر چونكه جامعه حكيم بود باز هم، معرفت را به قوم تعليم مي داد و تفكّر نموده، غوررسي مي كرد و مثل هاي بسيار تأليف نمود9
 . جامعه تفحص نمود تا سخنان مقبول را پيدا كند و كلمات راستي را كه به استقامت مكتوب باشد10
 . كيمان مثل سكهاي گاوراني است و كلمات اربابِ جماعت مانند ميخهاي محكم شده مي باشد، كه از يك شبان داده شود سخنان ح11

 .ساختنِ كتابهاي بسيار انتها ندارد و مطالعة زياد، نَعب بدن است.  و عالوه بر اينها، اي پسر من پند بگير12
 .امر او را نگاه دار چونكه تمامي تكليف انسان اين استاز خدا بترس و او.  پس ختم تمام امر را بشنويم13
 . زيرا خدا هر عمل را با هر كار مخفي خواه نيكو و خواه بد باشد، به محاكمه خواهد آورد14
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 كتاب غزل غزلهاي سليمان
 
1 

 . غزل غزلها كه از آن سليمان است1
 :محبوبه

 . او مرا به بوسه هاي دهان خود ببوسد زيرا كه محبت تو از شراب نيكوتر است2
 .تو را دوست مي دارند بنابراين دوشيزگان، .  عطرهاي تو بوي خوش دارد و اسم تو مثل عطر ريخته شده مي باشد3
تو را . محبت تو را از شراب زياده ذكر خواهيم نمود. از تو وجد و شادي خواهيم كرد. پادشاه مرا به حجله هاي خود آورد.  در عقب تو بدويم مرا بِكش تا4

 .از روز خلوص دوست مي دارند
 . اي دختران اورشليم، من سيه فام اما جميل هستم، مثل خيمه هاي قيدار و مانند پرده هاي سليمان5
پسران مادرم برمن خشم نموده، مرا ناطور تاكستانها ساختند، اما تاكستان . نگاه نكنيد چونكه سيه فام هستم، زيرا كه آفتاب مرا سوخته است بر من 6

 .خود را ديده باني ننمودم
 . رفيقانت مثل آواره گردم مرا خبر ده كه كجا مي چراني و در وقت ظهر گلة را كجا مي خواباني؟ زيرا چرا نزد گله هاي  اي حبيب جان من،7

 : محبوب

 . اي جميل تر از زنان، اگر نمي داني، در اثر گله ها بيرون رو و بزغاله هايت را نزد مسكن هاي شبانان بچران8
 . اي محبوبة من، تو را به اسبي كه در ارابة فرعون باشد تشبيه داده ام9
 .سيار جميل است رخسارهايت  به جواهر ها و گردنت به گردن بندها چه ب10

 : محبوبه 

 . زنجيرهاي طال با حبه هاي نقره براي تو خواهيم ساخت11
 .  چون پادشاه برسفرة خود مي نشيند، سنبل من بوي خود را مي دهد12

 .  محبوب من ، مرا مثل طَبلة مراست كه در ميان پستانهاي من مي خوابد13

 : محبوب 

 .باغبان عين جدب مي باشد برايم مثل خوشه بان در  محبوب من،14
 . اينك تو زيبا هستي اي محبوبة من، اينك تو زيبا هستي و چشمانت مثل چشمان كبوتر است 15

 : محبوبه 

 . اينك تو زيبا و شيرين هستي اي محبوب من و تخت ما هم سبز است 16
 : محبوب 

 . تيرهاي خانة ما از سرو آزاد است و سقف ما از چوب صنوبر17
 
2 

  : محبوبه

 .  من نرگس شارون وسوسن واديها هستم1

 : محبوب 

 . چنانكه سوسن در ميان خارها همچنان محبوبة من در ميان دختران است2
 : محبوبه 

 .   در ساية وي به شادماني نشستم و ميوه اش براي كامم شيرين بود.  چنانكه سبب در ميان درختان جنگل، همچنان محبوب من در ميان پسران است3

 . مرا به ميخانه آورد و علَم وي باالي سر من محبت بود4
 .   مرا به قرصهاي كشمش تقويت دهيد ومرا به سيبها تازه سازيد ، زيرا كه من از عشق بيمار هستم5

 . دست چپش در زير من است و دست راستش مرا در آغوش مي كشد6
 .م مي دهم كه محبوب مرا تا خودش نخواهد بيدار نكنيد و برنينگيزانيد اي دختران اورشليم ، شما را به غزالها و آهوهاي صحرا قس7
 . آواز محبوب من است ، اينك بر كوهها جستان و بر تلّها خيزان مي آيد8
 .سازداينك او در عقب ديوار ما ايستاده، از پنجره ها مي نگرد واز شبكه ها خويشتن را نمايان مي .  آهو است  محبوب من مانند غزال يا بچة9
 .محبوبة من و اي زيباي من برخيز و بيا:  محبوب من مرا خطاب كرده، گفت10
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 . زيرا اينك زمستان گذشته و باران تمام شده ورفته است11
 . گلها بر زمين ظاهر شده و زمان اَلحان رسيده، و آواز فاخته در واليت ما شنيده مي شود12
 .  برخيز و بيا اي محبوبة من و اي زيباي من،.  گل آورده ، رايحة خوش مي دهد خود را مي رساند و موها  درخت انجير ميوة13

 : محبوب 

 اي كبوتر من كه در شكافهاي صخره و در ستر سنگهاي خارا هستي، چهرة خود را به من بنما و آوازت را به من بشنوان زيرا كه آواز تو لذيذ و چهره 14
 .ات خوش نما است

 .ك را كه تاكستانها را خراب مي كنند براي ما بگيريد، زيرا كه تاكستانهاي ما گل آورده است شغالها، شغالهاي كوچ15
 : محبوبه 

 .در ميان سوسنها مي چراند.  محبوبم از آن من است و من از آن وي هستم16
 .اتر باش اي محبوب من، برگرد و تا نسيم روز بوزد و سايه ها بگريزد، مانند غزال يا بچة آهو بر كوههاي ب17

 
3 

 .او را جستجو كردم اما نيافتم.  شبانگاه در بستر خود او را كه جانم دوست مي دارد طلبيدم1
 .او را جستجو كردم اما نيافتم.  گفتم اآلن برخاسته، در كوچه ها و شوارع شهر گشته، او را كه جانم دوست مي دارد خواهم طلبيد2
 گفتم كه آيا محبوب جان مرا ديده ايد؟. ا يافتند كشيكچياني كه در شهر گردش مي كنند، مر3

و او را گرفته، رها نكردم تا به خانة مادر خود و به حجرة والدة خويش .  از ايشان چندان پيش نرفته بودم كه او را كه جانم دوست مي دارد، يافتم4
 .درآوردم

 .  بوب مرا تا خودش نخواهد بيدار مكنيد و برمينگيزانيد اي دختران اورشليم، شما به غزالها و آهوهاي صحرا قسم مي دهم كه مح5

  اين كيست كه مثل ستونهاي دود از بيابان برمي آيد و به مر و بخور و به همة عطريات تاجران معطّر است؟6

 .        اينك تخت روان سليمان است كه شصت جبار از جباران اسرائيل به اطراف آن مي باشند7

 .شمشير هر يك به سبب خوف شب بر رانش بسته است. شير گرفته و جنگ آزموده هستند همگي ايشان شم8
 . سليمان پادشاه تخت رواني براي خويشتن از چوب لبنان ساخت9
 . ستونهايش را از نقره و سقفش را از طال و كرسي اش را از ارغوان ساخت، و وسطش به محبت دختران اورشليم معرق بود10
 .ن صهيون، بيرون آييد و سليمان پادشاه را ببينيد، با تاجي كه مادرش در روز عروسي وي و در روز شادي دلش آن را بر سر وي نهاد اي دخترا11
 
4 

 :محبوب
بر جانب اينك تو زيبا هستي اي محبوبة من، اينك تو زيبا هستي و چشمانت از پشت برقع تو مثل چشمان كبوتر است و موهايت مثل گلة بزها است كه  1

 .كوه جلعاد خوابيده اند
 . دندانهايت مثل گلة گوسفندان پشم بريده كه از شستن برآمده باشند و همگي آنها توأم زاييده و در آنها يكي هم نازاد نباشد2
 . لبهايت مثل رشتة قرمز و دهانت جميل است و شقيقه هايت در عقب برقع تو مانند پارة انار است3
 .  اود است و در آن هزار سپر يعني همة سپرهاي شجاعان آويزان است گردنت مثل برج د4

  دو پستانت مثل دو بچة توأم آهو مي باشد كه در ميان سوسنها مي چرند،5

 .به كوه مر و به تلّ كند خواهم رفت.  تا نسيم روز بوزد و سايه ها بگريزد 6
 .تدر تو عيبي نيس.  تمامي تو زيبا مي باشد  اي محبوبة من،7
 .از قلّة اَمانه از قلّة شَنير و حرمون از مغاره هاي شيرها و از كوههاي پلنگها بنگر.  بيا با من از لبنان اي عروس، با من از لبنان بيا8
 . دلم را به يكي از چشمانت و به يكي از گردنبندهاي گردنت ربودي  اي خواهر و عروس من،9
 .محبتهايت از شراب چه بسيار نيكوتر است و بوي عطرهايت از جميع عطرها.بسيار لذيذ است  اي خواهر و عروس من، محبتهايت چه 10
 . لبهاي تو عسل را مي چكاند زير زبان تو عسل و شير است و بوي لباست مثل بوي لبنان است   اي عروس من،11
 .چشمة مقفّل ومنبع مختوم است.  خواهر وعروس من، باغي بسته شده است12
 . هايت بستان انارها با ميوه هاي نفيسه وبان و سنبل است نهال13
 .   مر وعود با جميع عطرهاي نفيسه   سنبل و زعفران وني و دارچيني با انواع درختان كندر،14

 . چشمة باغها و بركة آب زنده و نهرهايي كه از لبنان جاري است 15
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 : محبوبه 

 .محبوب من به باغ خود بيايد و ميوة نفيسة خود را بخورد . ر باغ من بوز تا عطرهايش منتشر شودب.  اي باد شمال ، برخيز واي باد جنوب بيا16
 
5 

 : محبوب 

شراب خود را با شير خويش . شانة عسل خود را با عسل خويش خوردم. اي خواهر و عروس من به باغ خود آمدم مر خود را با عطرهايم چيدم 1
 .نوشيدم

 .اي دوستان بخوريد و اي ياران بنوشيد، و به سيري بياشاميد : دختران اورشليم 
 : محبوبه 

اي محبوبة من و كبوترم ! از براي من باز كن اي خواهر من: و مي گويد. آواز محبوب من است كه در را مي كوبد. من در خواب هستم اما دلم بيدار است 2
 .نم و زلفهايم از ترشّحات شب پر استزيرا كه سر من از شب! و اي كاملة من

  رخت خود را كندم چگونه آن را بپوشم؟ پايهاي خود  را شستم چگونه آنها را چركين نمايم؟3

 . محبوب من دست خويش را از سوراخ در داخل ساخت و احشايم براي وي به جنبش آمد4
5 صافي بر دستة قفل بچكيد من برخاستم تا در را به جهت محبوب خود باز كنم، و از دستم مر و از انگشتهايم مر. 
 .او را جستجو كردم و نيافتم او را خواندم و جوابم نداد.  به جهت محبوب خود باز كردم ؛ اما محبوبم روگردانيده، رفته بود6
 . از من گرفتندديده بانهاي حصارها برقع مرا.  كشيكچياني كه در شهر گردش مي كنند مرا يافتند، بزدند و مجروح ساختند7
 . اي دختران اورشليم، شما را  قسم مي دهم كه اگر محبوب مرا بيابيد، وي را گوييد كه من مريض عشق هستم 8

 : دختران اورشليم 

 هي؟  اي زيباترين زنان، محبوب تو از ساير محبوبان چه برتري دارد و محبوب تو را بر ساير محبوبان چه فضليت است كه ما را چنين قسم مي د9

   :محبوبه 
 . محبوب من سفيد و سرخ فام است، و بر هزارها افراشته شده است10
 . سر او طالي خالص است و زلفهايش به هم پيچيده و مانند غُراب سياه فام است11
 .     با شير شسته شده و در چشمخانة خود نشسته. چشمانش كبوتران نزد نهرهاي آب است12

13ر صافي مي چكد. لَسان و پشته هاي رياحين مي باشد رخسارهايش مثل باغچة بلبهايش سوسنها است كه از آنها م. 
 . دستهايش حلقه هاي طالست كه به زبر جد منَقّش باشد وبرِ او عاج شفّاف است كه به ياقوت زرد مرصَّع بود14
 . نان و مانند سروهاي آزاد برگزيده است سيمايش مثل لب  ساقه هايش ستونهاي مرمر بر پايه هاي زر ناب مؤسس شده،15

 .اي دختران اورشليم اين است محبوب من و اين است يار من، .  دهان او بسيار شيرين و تمام او مرغوبترين است16
 
 
6 

 : دختران اورشليم 

 ؟  محبوب تو كجا توجه نموده است تا او را با تو بطلبيم  محبوب تو كجا رفته است اي زيباترين زنان؟1

 : محبوبه 

 تا در باغات بچراند و سوسنها بچيند.  محبوب من به باغ خويش و نزد باغچه هاي بلَسان فرود شده است2

 .در ميان سوسنها گله را مي چراند.  من از آن محبوب خود و محبوبم از آن من است3
 : محبوب 

 .لشكرهاي بيدق دار مهيب هستي اي محبوبة من ، تو مثل ترصه جميل و مانند اورشليم زيبا و مثل 4
 .مويهايت مثل گله بزها است كه بر جانب كوه جلعاد خوابيده باشند.  چشمانت را از من برگردان زيرا آنها برمن غالب شده است5
 .         و همگي آنها توأم زاييده و در آنها يكي هم نازاد نباشد.  دندانهايت مانند گلة گوسفندان است كه از شستن برآمده باشند6

 . شقيقه هايت در عقب برقع تو مانند پارة انار است7
 . شصت ملكه و هشتاد متعه و دوشيزگان بيشماره هستند8
ملكه ها و متعه ها بر او . دختران او را ديده، خجسته گفتند. او يگانة مادر خويش و مختارة والدة خود مي باشد.  اما كبوتر من و كاملة من يكي است9

 .ند و او را مدح نمودندنگريست
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 : دختران اورشليم 

  اين كيست كه مثل صبح مي درخشد؟ و مانند ماه جميل و مثل آفتاب طاهر و مانند لشكر بيدق دار مهيب است؟ 10

 : محبوب

 . به باغ درختان جوز فرود شدم تا سبزيهاي وادي را بنگرم و ببينم كه آيا مو شكوفه آورده و انار گل كرده است11
 . بي آنكه ملتفت شوم  كه ناگاه جانم مرا مثل عرابه هاي عميناّداب ساخت12

 : دختران اورشليم 

 . برگرد، برگرد اي شولميت برگرد، برگرد تا بر تو بنگريم13
 : محبوب 

 . مثل محفل دو لشكر  در شولميت چه مي بيني ؟
 
7 

 . حلقه هاي رانهايت مثل زبورها مي باشد كه صنعت دست صنعت گر باشد.  اي دختر مرد شريف ، پايهايت در نعلين چه بسيار زيبا است1

 .ة گندم است كه سوسنها آن را احاطه كرده باشد بر تو تود.   مدور است كه شراب ممزوج در آن كم نباشد  ناف تو مثل كاسة2
 . دو پستان تو مثل دو بچة توأم غزال است3
 .بيني تو مثل برج لبنان است كه بسوي دمشق مشرف مي باشد.  بيت ربيم  هاي حشبون نزد دروازة گردن تو مثل برج عاج و چشمانت مثل بركه4
 .و پادشاه در طَره هايش اسير مي باشد.  سرت بر تو مثل كَرمل و موي سرت مانند ارغوان است5
 . اي محبوبه، چه بسيار زيبا و چه بسيار شيرين به سبب لذّتها هستي6
 .انند درخت خرما و پستانهايت مثل خوشه هاي انگور مي باشد اين قامت تو م7
 .و پستانهايت مثل خوشه هاي انگور و بوي نفس تو مثل سيبها باشد.  گفتم كه به درخت خرما برآمده، شاخه هايش را خواهم گرفت8
 .لم سازد و دهان تو مانند شراب بهترين براي محبوبم كه به ماليمت فرو رود و لبهاي خفتگان را متك9ّ

 : محبوبه 

 . من از آن محبوب خود هستم و اشتياق وي بر من است10
 . بيا اي محبوب من به صحرا بيرون برويم، و در دهات ساكن شويم11
 .خواهم داددر آنجا محبت خود را به تو .  و صبح زود به تاكستانها برويم و ببينيم كه آيا انگور گل كرده و گلهايش گشوده و انارها گل داده باشد12
 . هر قسم ميوة نفيس تازه و كُهنه هست كه آنها را براي تو اي محبوب من جمع كرده ام  مهر گياهها بوي خود را مي دهد ونزد درهاي ما،13

 
8 

 .نمي ساختند كاش كه مثل برادر من كه پستانهاي مادر مرا مي مكيد مي بودي، تا چون تو را بيرون مي يافتم، تو را مي بوسيدم و مرا رسوا 1
 . مادرم درمي آوردم تا مرا تعليم مي دادي تا شراب ممزوج و عصير انار خود را به تو مي نوشانيدم  تو را رهبري مي كردم و به خانة2
 .  دست چپ او زير سر من مي بود و دست راستش مرا در آغوش مي كشيد3

 . نخواهد بيدار نكنيد و برنينگيزانيد  اي دختران اورشليم شما را قسم مي دهم كه محبوب مرا تا خودش4
 : دختران اورشليم 

  اين كيست كه بر محبوب خود تكيه كرده، از صحرا برمي آيد؟ 5

  :محبوبه 
 .در آنجا والدة تو را درد زه گرفت. زير درخت سيب تو را برانگيختم كه در آنجا مادرت تو را زاييد

شعله هايش شعله . ت بگذار، زيرا كه محبت مثل موت زورآور است و غيرت مثل هاويه ستم كيش مي باشد مرا مثل خاتم  بر دلت و مثل نگين بر بازوي6
 .هاي آتش و لَهيب يهوه است

اگر كسي تمامي اموال خانة خويش را براي محبت بدهد، آن را البته خوار .  آبهاي بسيار محبت را خاموش نتواند كرد و سيلها آن را نتواند فرونشانيد7
 .هند شمردخوا

 : دختران اورشليم 

 به جهت خواهر خود در روزي كه او را خواستگاري كنند، چه بكنيم؟.  ما را خواهري كوچك است كه پستان ندارد8

 . اگر ديوار مي بود، بر او برج نقره اي بنا مي كرديم؛ و اگر دروازه مي بود، او را به تخته هاي سرو آزاد مي پوشانيديم9
 :  محبوبه 
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 .لهذا در نظر او از جملة يابندگان سالمتي شده ام. من ديوار هستم و پستانهايم مثل برجها است 10
 . كه هركس براي ميوه اش هزار نقره بدهد  سليمان تاكستاني در بعل هامون داشت و تاكستان را به ناطوران سپرد،11
 .يمان هزار و براي ناطوران ميوه اش، دويست خواهد بود براي تو اي سل.  تاكستانم كه از آن من است پيش روي من مي باشد12

 : محبوب

 . اي محبوبه كه در باغات مي نشيني، رفيقان آواز تو را مي شنوند، مرا نيز بشنوان13
 : محبوبه 

 . اي محبوب من، فرار كن و مثل غزال يا بچة آهو بر كوههاي عطريات باش14
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 كتاب اشعياي نبي
 

 
1 

 . رؤياي اشعيا ابن آموص كه آن را دربارة يهودا و اورشليم، در روزهاي عزّيا و يوتام و آخاز و حزقيا، پادشاهان يهودا ديد1
 .پسران پروردم و برافراشتم اما ايشان بر من عصيان ورزيدند.  اي آسمان بشنو و اي زمين گوش بگير زيرا خداوند سخن مي گويد2
 .او مالك خويش را و االغ آخور صاحب خود را    مي شناسد، اما اسرائيل نمي شناسند و قوم من فهم ندارند گ3
خداوند را ترك كردند و قدوس اسرائيل را اهانت نمودند و .  واي بر امت خطاكار و قومي كه زير بار گناه مي باشد و بر ذريت شريران و پسران مفسد4

 .بسوي عقب منحرف شدند
 . چرا ديگر ضرب يابيد و زياده فتنه نماييد؟ تمامي سر بيمار است و تمامي دل مريض5
 . از كف پا تا به سر در آن تندرستي نيست بلكه جراحت و كوفتگي و زخم متعفّن، كه نه بخيه شده و نه بسته گشته و نه با روغن التيام شده است6
غريبان، زمين شما را در نظر شما مي خورند و آن مثل واژگوني بيگانگان خراب گرديده . ده است واليت شما ويران و شهرهاي شما به آتش سوخته ش7

 .است
 . و دختر صهيون مثل سايه بان در تاكستان و مانند كپر در بوستان خيار و مثل شهر محاصره شده، متروك است8
 .يم و مانند عموره مي گشتيم اگر يهوه صبايوت بقية اندكي براي ما وا نمي گذاشت، مثل سدوم مي شد9
 . اي حاكمان سدوم كالم خداوند را بشنويد و اي قوم عموره شريعت خداي ما را گوش بگيريد10
 خداوند مي گويد از كثرت قرباني هاي شما مرا چه فايده است؟ از قرباني هاي سوختني قوچها و پيه پرواريها سير شده ام و به خون گاوان و بره ها و 11

 .بت ندارمبزها رغ
  وقتي كه مي آييد تا به حضور من حاضر شويد، كيست كه اين را از دست شما طلبيده است كه دربار مرا پايمال كنيد؟12

 .تحمل نمايم. گناه را با محفل مقدس نمي توانم. بخور نزد من مكروه است و غرة ماه و سبت و دعوت جماعت نيز.  هداياي باطل ديگر مياوريد13
 .ره ها و عيدهاي شما را جان من نفرت دارد؛ آنها براي من بارسنگين است كه از تحمل نمودنش خسته شده ام غ14
 هنگامي كه دستهاي خود را دراز مي كنيد، چشمان خود را از شما خواهم پوشانيد و چون دعاي بسيارمي كنيد، اجابت نخواهم نمود زيرا كه دستهاي 15

 .شما پر از خون است
 .        يشتن را شسته، طاهر نماييد و بدي اعمال خويش را از نظر من دور كرده، از شرارت دست برداريد خو16

 . مظلومان را رهايي دهيد، يتيمان را دادرسي كنيد و بيوه زنان را حمايت نماييد.  نيكوكاري را بياموزيد و انصاف را بطلبيد17

اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد مانند برف سفيد خواهد شد و اگر مثل قرمز سرخ باشد، مانند پشم . نماييمبياييد تا همديگر محاجه :  خداوند مي گويد18
 .خواهد شد

 .  اگر خواهش داشته، اطاعت نماييد، نيكويي زمين را خواهيد خورد19

 . مي گويد اما اگر ابا نموده، تمرد كنيد، شمشير شما را خواهد خورد، زيرا كه دهان خداوند چنين 20

 . آنكه از انصاف مملّو مي بود و عدالت در وي سكونت مي داشت، اما حال قاتالن.  شهر امين چگونه زانيه شده است21

 . نقرة تو به درد مبدل شده، و شراب تو از آب ممزوج گشته است22
يتيمان را دادرسي نمايند و دعوي . ارند و در پي هدايا مي روند سروران تو متمرد شده و رفيق دزدان گرديده، هر يك از ايشان رشوه را دوست مي د23

 .بيوه زنان نزد ايشان نمي رسد
 .هان من از خصمان خود استراحت خواهم يافت و از دشمنان خويش انتقام خواهم كشيد«:  قديراسرائيل مي گويد  بنابراين، خداوند يهوه صبايوت،24
 .رد تو را بالكلّ پاك خواهم كرد، و تمامي ريمت را دورخواهم ساخت د  و دست خود را بر تو برگردانيده،25
 ». و داوران تو را مثل اول و مشيران تو را مثل ابتدا خواهم برگردانيد و بعد از آن، به شهر عدالت و قرية امين مسمي خواهي شد26
 . صهيون به انصاف فديه داده خواهد شد و انابت كنندگانش به عدالت27
 .الكت عاصيان و گناهكاران با هم خواهد شد و آناني كه خداوند را ترك نمايند، نابود خواهند گرديد و ه28
 . زيرا ايشان از درختان بلوطي كه شما خواسته بوديد خجل خواهند شد و از باغاتي كه شما برگزيده بوديد رسوا خواهند گرديد29
 .ي كه آب نداشته باشد خواهيد شد زيرا شما مثل بلوطي كه برگش پژمرده و مانند باغ30
 . و مرد زورآور پرزة كتان و عملش شعله خواهد شد و هر دوي آنها با هم سوخته خواهند گرديد و خاموش كننده اي نخواهد بود31
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 . كالمي كه اشعيا ابن آموص دربارة يهودا و اورشليم ديد1
 قلّه كوهها ثابت خواهد شد و فوق تلّها برافراشته خواهد گرديد و جميع امت ها بسوي آن روان  و در ايام آخر واقع خواهد شد كه كوه خانة خداوند بر2

 .خواهند شد
بياييد تا به كوه خداوند و به خانة خداي يعقوب برآييم تا طريق هاي خويش را به ما تعليم دهد و به :  و قوم هاي بسيار عزيمت كرده، خواهند گفت3

 . زيرا كه شريعت از صهيون و كالم خداوند از اورشليم صادر خواهد شد.راههاي وي سلوك نماييم
 و او امت ها را داوري خواهد نمود و قوم هاي بسياري را تنبيه خواهد كرد و ايشان شمشيرهاي خود را براي گاو آهن و نيزه هاي خويش را براي اره 4

 . ديگر جنگ را نخواهند آموختها خواهند شكست و امتي بر امتي شمشير نخواهد كشيد و بار
 . اي خاندان يعقوب بياييد تا در نور خداوند سلوك نماييم5
  زيرا قوم خود يعني خاندان يعقوب را ترك كرده اي، چونكه از رسوم مشرقي مملّو و مانند فلسطينيان فالگير شده اند و با پسران غربا دست 6

 زده اند،

  و خزاين ايشان را انتهايي نيست، و زمين ايشان از اسبان پراست و ارابه هاي ايشان را انتهايي نيست؛ و زمين ايشان از نقره و طال پر شده7

 . و زمين ايشان از بتها پر است؛ صنعت دستهاي خويش را كه به انگشتهاي خود ساخته اند سجده مي نمايند8
 .يدلهذا ايشان را نخواهي آمرز.  و مردم خم شده و مردان پست    مي شوند9
 . از ترس خداوند و از كبرياي جالل وي به صخره داخل شده، خويشتن را در خاك پنهان كن10
 . چشمان بلند انسان پست و تكبر مردان خم خواهد شد و در آن روز خداوند به تنهايي متعال خواهد بود11
  بر هر چيز مرتفع، و آنها پست خواهد شد؛  زيرا كه براي يهوه صبايوت روزي است كه بر هر چيزِ بلند و عالي خواهد آمد و12

  و بر همة سروهاي آزاد بلند و رفيع لبنان و بر تمامي بلوطهاي باشان؛13

  و بر همة كوههاي عالي و بر جميع تلّهاي بلند؛ 14

  و بر هر برج مرتفع و بر هر حصار منيع؛ 15

  و بر همة كشتيهاي ترشيش و بر همة مصنوعات مرغوب؛16

 و در آن روز خداوند به تنهايي متعال خواهد بود،. اي انسان خم شود و تكبر مردان پست خواهد شد و كبري17

 . و بتها بالكلّ تلف خواهند شد18
 و ايشان به مغاره هاي صخره ها و حفره هاي خاك داخل خواهند شد، به سبب ترس خداوند و كبرياي جالل وي هنگامي كه او برخيزد تا زمين را 19

 .ل سازدمتزلز
  در آن روز مردمان، بتهاي نقره و بتهاي طالي خود را كه براي عبادت خويش ساخته اند، نزد موش كوران و خفّاشها خواهند انداخت،20

زل  تا به مغاره هاي صخره ها و شكافهاي سنگ خارا داخل شوند، به سبب ترس خداوند و كبرياي جالل وي هنگامي كه او برخيزد تا زمين را متزل21
 .سازد

  شما از انساني كه نفس او در بيني اش مي باشد، دست بركشيد زيرا كه او به چه چيزمحسوب مي شود؟22
 
3 

 .زيرا اينك خداوند يهوه صبايوت پايه و ركن را از اورشليم و يهودا، يعني تمامي پاية نان و تمامي پاية آب را دور خواهد كرد 1
 و انبيا و فالگيران و مشايخ را،  و شجاعان و مردان جنگي و داوران 2

 . و سراداران پنجاهه و شريفان و مشيران و صنعت گران ماهر و ساحران حاذق3
 . و اطفال را بر ايشان حاكم خواهم ساخت و كودكان بر ايشان حكمراني خواهند نمود4
 .  ر پيران و پستان بر شريفان تمرد خواهند نمودو اطفال ب.  و قوم مظلوم خواهند شد، هركس از دست ديگري و هر شخص از همساية خويش5

 ، تو را رخُوت هست؟ پس حاكم ما شو و اين خرابي در زير دست تو باشد«:  چون شخصي به برادر خويش در خانة پدرش متمسك شده، بگويد6
 من نه نان و نه لباس است پس مرا حاكم قوم مسازيد من عالج كننده نتوانم شد زيرا در خانة :  در آن روز او آواز خود را بلند كرده، خواهد گفت7

 . زيرا اورشليم خراب شده و يهودا منهدم گشته است، از آن جهت كه لسان و افعال ايشان به ضّد خداوند مي باشد تا چشمان جالل او را به ننگ آورند8
واي بر جانهاي ايشان زيرا كه به . كرده، آنها را مخفي نمي دارند سيماي رويهاي ايشان به ضّد ايشان شاهد است و مثل سدوم گناهان خود را فاش 9

 .جهت خويشتن شرارت را بعمل آورده اند
 . عادالن را بگوييد كه ايشان را سعادتمندي خواهد بود زيرا از ثمرة اعمال خويش خواهند خورد10
 .يشان كرده خواهد شد واي بر شريران كه ايشان را بدي خواهد بود چونكه مكافات دست ايشان به ا11
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اي قوم من، راهنمايان شما گمراه كنندگانند و طريق راههاي شما را .  و اما قوم من، كودكان بر ايشان ظلم مي كنند و زنان بر ايشان حكمراني مي نمايند12
 .خراب مي كنند

 . خداوند براي محاجه برخاسته و به جهت داوري قومها ايستاده است13
يخ قوم خود و سروران ايشان به محاكمه درخواهد آمد، زيرا شما هستيد كه تاكستانها را خورده ايد و غارت فقيران در خانه هاي شما  خداوند با مشا14

 .است
 شما را چه شده است كه قوم مرا مي كوبيد و رويهاي فقيران را خرد  مي نماييد؟«:  خداوند يهوه صبايوت مي گويد15

ن جهت كه دختران صهيون متكبرند و با گردن افراشته و غمزات چشم راه مي روند و به ناز مي خرامند و به پايهاي خويش از اي:  و خداوند مي گويد16
 .خلخالها را به صدا مي آورند

 . بنابراين خداوند فرق سر دختران صهيون را كل خواهد ساخت و خداوند عورت ايشان را برهنه خواهد نمود17
 . زينت خلخالها و پيشاني بندها و هاللها را دور خواهد كرد و در آن روز خداوند 18

   و گوشواره ها و دستبند ها و روبندها را،19
 دانها و تعويذ را،   و دستارها و زنجيرها و كمربندها و عطر20

 . و انگشترها و حلقه هاي بيني را21
  و رخوت نقيسه و رداها و شالها و كيسه ها را،22

 .ان نازك و عمامه ها و برقع را و آينه ها و كت23 
 و واقع مي شود كه به عوض عطريات، عفونت خواهد شد و به عوض كمربند، ريسمان و به عوض مويهاي بافته، كلي و به عوض سينه بند، زنّار پالس 24

 .و به عوض زيبايي، سوختگي خواهد بود
 . و مردانت به شمشير و شجاعات در جنگ خواهند افتاد25
 .ازه هاي وي ناله و ماتم خواهند كرد، و او خراب شده، بر زمين خواهد نشست و درو26
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نان خود را خواهيم خورد و رخت خود را خواهيم پوشيد، فقط نام تو بر ماخوانده شود و  :  و در آن روز هفت زن به يك مرد متمسك شده، خواهند گفت1
 . عار ما را بردار

 . زمين به جهت ناجيان اسرائيل فخر و زينت خواهد بود  جليل و ميوة در آن روز شاخة خداوند زيبا و2
 و واقع مي شود كه هركه در صهيون باقي ماند و هركه در اورشليم ترك شود، مقدس خوانده خواهد شد يعني هركه در اورشليم در دفتر حيات مكتوب 3

 .باشد
 ليم را به روح انصاف و روح سوختگي را از ميانش رفع نمايد، هنگامي كه خداوند چرك دختران صهيون را بشويد و خون اورش4

 زيراكه تمامي جالل آن   خداوند بر جميع مساكن كوه صهيون و بر محفلهايش ابر و دود در روز و درخشندگي آتش مشتعل در شب خواهد آفريد،5
 .پوششي خواهد بود

 .اء و پناهگاه از طوفان و باران خواهد بود و در وقت روز سايه باني به جهت سايه از گرما و به جهت ملج6
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 محبوب من تاكستاني در تلّي بسيار بارور داشت، .  تاكستانش براي محبوب خود بسرايم  سرود محبوب خود را دربارة1

 پس منتظر مي بود تا انگور . و آن را كنده از سنگها پاك كرده و مو بهترين در آن غرس نمود و برجي در ميانش بنا كرد و چرخشي نيز در آن كَند2
 .بياورد؛ اما انگور بد آورد

 . پس اآلن اي ساكنان اورشليم و مردان يهودا، در ميان من و تاكستان من حكم كنيد3
  براي تاكستان من ديگر چه توان كرد كه در آن نكردم؟ پس چون منتظر بودم كه انگور بياورد، چرا انگور بد آورد؟ 4

 و ديوارش را منهدم مي سازم و  حصارش را بر مي دارم و چراگاه خواهد شد؛. اعالم مي نمايم كه من به تاكستان خود چه خواهم كرد لهذا اآلن شما را 5
 .پايمال خواهد گرديد

 .ان نباراند و آن را خراب مي كنم كه نه پازش و نه كنده خواهد شد و خار و خس درآن خواهد روييد، و ابرها را امر مي فرمايم كه بر آن بار6
و براي انصاف انتظار كشيد و اينك تعدي و براي .  زيرا كه تاكستان يهوه صبايوت خاندان اسرائيل است و مردان يهودا نهال شادماني او مي باشند7

 .عدالت و اينك فرياد شد
 .و شما در ميان زمين به تنهايي ساكن مي شويد. اند  واي بر آناني كه خانه را به خانه ملحق و مزرعه را به مزرعه ملصق سازند تا مكاني باقي نم8
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 به درستي كه خانه هاي بسيار خراب خواهد شد، و خانه هاي بزرگ و خوش نما غيرمسكون خواهد  « : يهوه صبايوت در گوش من گفت9

 .گرديد
 . زيرا كه ده جفت گاو زمين يك بت خواهد آورد و يك حومر تخم يك ايفه خواهد داد10
 . آناني كه صبح زود برمي خيزند تا در پي مسكرات بروند، و شب دير مي نشينند تا شراب ايشان را گرم نمايد واي بر11
 .اما به فعل خداوند نظر نمي كنند و به عمل دستهاي وي نمي نگرند.  و در بزمهاي ايشان عود و بربط و دف و ناي و شراب مي باشد12
 .اسير شده اند و شريفان ايشان گرسنه و عوام ايشان از تشنگي خشك گرديده بنابراين قوم من به سبب عدم معرفت 13
 از اين سبب هاويه حرص خود را زياد كرده و دهان خويش را بي حد باز نموده است و جالل و جمهور و شوكت ايشان و هركه در ايشان شادمان 14

 .باشد در آن فرو مي رود
 .واهند گرديد و چشمان متكبران پست خواهد شد و مردم خم خواهند شد و مردان ذليل خ15
 . و يهوه صبايوت به انصاف متعال خواهد بود و خداي قدوس به عدالت تقديس كرده خواهد شد16
 . آنگاه بره هاي غربا در مرتع هاي ايشان خواهند چريد و غريبان ويرانه هاي پرواريهاي ايشان را خواهند خورد17
 . را به ريسمانهاي بطالت و گناه را گويا به طناب ارابه مي كشند واي بر آناني كه عصيان18
 .و مقصود قدوس اسرائيل نزديك شده، بياييد تا آن را بدانيم.  كار خود را بشتاباند تا آن را ببنينم  و مي گويند باشد كه او تعجيل نموده،19
 ظلمت را به جاي نور و نور را به جاي ظلمت مي گذراند، و تلخي را به جاي شيريني و كه  واي بر آناني كه بدي را نيكويي و نيكويي را بدي مي نامند، 20

 .شيريني را به جاي تلخي مي نهند
 . و پيش روي خود فهيم مي نمايند  واي بر آناني كه در نظر خود حكيمند،21
 .ن قوي مي باشند واي بر آناني كه براي نوشيدن شراب زورآورند، و به جهت ممزوج ساختن مسكرات مردا22
 . كه شريران را براي رشوه عادل مي شمارند، و عدالت عادالن را از ايشان برمي دارند23
 آتش كاه را مي خورد و علف خشك در شعله مي افتد، همچنان ريشة ايشان عفونت خواهد شد و شكوفة ايشان مثل غبار   بنابراين به نهجي كه شرارة24

 .         نكه شريعت يهوه صبايوت را ترك كرده، كالم قدوس اسرائيل را خوار شمرده اندبرافشانده خواهد گرديد و چو

و كوهها بلرزيدند و الشهاي ايشان .  ايشان را مبتال ساخته است  بنابراين خشم خداوند بر قوم خود مشتعل  شده و دست خود را بر ايشان دراز كرده،25
 . با وجود اين همه غضب او برنگرديد و دست وي تاكنون دراز است.در ميان كوچه ها مثل فضالت گرديده اند

 . و علْمي به جهت امت هاي بعيد برپا خواهد كرد و از اقصاي زمين براي ايشان صغير خواهد زد26
 . و در ميان ايشان احدي خسته و لغزش خورنده نخواهد بود و احدي نه پينگي خواهد شد27
 . سمهاي اسبان ايشان مثل سنگ خارا و چرخهاي ايشان مثل گردباد شمرده خواهد شد. امي كمانهاي ايشان، زده شده است كه تيرهاي ايشان تيز و تم28

 بسالمتي خواهند برد و رهاننده اي   غرش ايشان مثل شير ماده و مانند شيران ژيان غرش خواهند كرد و ايشان نعره خواهند زد و صيد را گرفته،29
 .نخواهد بود

و اگر كسي به زمين بنگرد، اينك تاريكي و تنگي است و نور در افالك آن به ظلمت مبدل .  در آن روز بر ايشان مثل شورش دريا شورش خواهند كرد و30
 .شده است
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 . در سالي كه عزّيا پادشاه مرد، خداوند را ديدم كه بر كرسي بلند و عالي نشسته بود، و هيكل از دامنهاي وي پر بود1
 سرافين باالي آن ايستاده بودند كه هر يك از آنها شش بال داشت، و با دو از آنها روي خود را مي پوشانيد  و با دو پايهاي خود را مي پوشانيد و با  و2

 .دو پرواز  مي نمود
 .قدوس قدوس قدوس يهوه صبايوت، تمامي زمين از جالل او مملّو است :  و يكي ديگري را صدا زده، مي گفت3
 . و اساس آستانه از آواز او كه صدا مي زد مي لرزيد و خانه از دود پر شد4
 .واي بر من كه هالك شده ام زيرا كه مرد ناپاك لب هستم و در ميان قوم ناپاك لب ساكنم و چشمانم يهوه صبايوت پادشاه را ديده است :  پس گفتم5
 .كه با انبر از روي مذبح گرفته بود، داشت آنگاه يكي از سرافين نزد من پريد و در دست خود اخگري 6
 . و آن را بر دهانم گذارده، گفت كه اينك اين لبهايت را لمس كرده است و عصيانت رفع شده و گناهت كفّاره گشته است7
 .مرا بفرست:   گفتم كه را بفرستم و كيست كه براي ما برود؟:  آنگاه آوازخداوند را شنيدم كه مي گفت8
 .    اما نخواهيد فهميد و هر آينه خواهيد نگريست اما درك نخواهيد كرد  به اين قوم بگو  البته خواهيد شنيد ،برو و :  گفت9

542



 دل اين قوم را فربه ساز و گوشهاي ايشان را سنگين نما و چشمان ايشان را ببند، مبادا با چشمان خود ببينند و با گوشهاي خود بشنوند و با دل خود 10
 .  شفا يابند ت نموده،بفهمند و بازگش

 .تا وقتي كه شهرها ويران گشته، غيرمسكون باشد و خانه ها بدون آدمي و زمين خراب و ويران شود: خداوند تا به كي؟ او گفت:  پس من گفتم11
 . و خداوند مردمان را دوركند و در ميان زمين خرابيهاي بسيارشود12
مثل درخت بلوط و چنار كه چون قطع مي شود، كُندة آنها باقي مي ماند، همچنان . ا ديگر تلف خواهد گرديد اما باز عشري در آن خواهد بود و آن نيز ب13

  .ذريت مقدس كُندة آن خواهد بود
 
7 

رآمدند تا با آن جنگ  بر اورشليم ب  و در ايام آحازبن يوتام بن عزّيا پادشاه يهودا، واقع شد كه رصين، پادشاه آرام و فقح بن رمليا، پادشاه اسرائيل،1
 .نمايند، اما نتوانستند آن را فتح نمايند

 . و به خاندان داود خبر داده، گفتند كه اَرام در افرايم اردو زده اند، و دل او و دل مردمانش بلرزيد به طوري كه درختان جنگل از باد مي لرزد2
 .اي قنات بركة فوقاني به راه مزرعة گازر به استقبال آحاز بيرون شوتو با پسر خود شآرياشوب به انته«:  آنگاه خداوند به اشعيا گفت3
 . يعني از شدت خشم رصين و اَرام و پسر رمليا با حذر و آرام باش مترس و دلت ضعيف نشود از اين دو دمِ مشعلِ دودافشان،:  و وي را بگو4
 :گويند زيراكه ارام با افرايم و پسر رمليا براي ضرر تو مشورت كرده، مي 5
 .     بر يهودا برآييم و آن را محاصره كرده، به جهت خويشتن تسخير نماييم و پسر طبئيل را در آن به پادشاهي نصب كنيم6

 . خداوند يهوه چنين مي گويد كه اين بجا آورده نمي شود و واقع نخواهد گرديد7
 .سال افرايم شكسته مي شود به طوري كه ديگرقومي نخواهد بود زيرا كه سر اَرام، دمشق و سر دمشق، رصين است و بعد از شصت و پنج 8
 . و سر افرايم سامره و سر سامره پسر رمليا است و اگر باور نكنيد هر آينه ثابت نخواهيد ماند9
 : و خداوند بار ديگرآحاز را خطاب كرده، گفت10
 .ز اعلي عليين باالآن را يا از عمق ها بطلب يا ا.  آيتي به جهت خود از يهوه خدايت بطلب11
 .نمي طلبم و خداوند را امتحان نخواهم نمود:  آحاز گفت12
 .آيا شما را چيزي سهل است كه مردمان را بيزار كنيد بلكه مي خواهيد خداي مرا نيز بيزار كنيد! اي خاندان داود بشنويد:  گفت13
 .شده، پسري خواهد زاييد و نام او را عمانوئيل خواهد خوانداينك باكره حامله :  بنابراين خود خداوند به شما آيتي خواهد داد14
 . كره و عسل خواهد خورد تا آنكه ترك كردن بدي و اختيار كردن خوبي را بداند15
 . زيرا قبل از آنكه پسر، ترك نمودن بدي و اختياركردن خوبي را بداند، زميني كه شما از هر دو پادشاه آن مي ترسيد، متروك خواهد شد16
 . خداوند بر تو و بر قومت و بر خاندان پدرت ايامي را خواهد آورد كه از ايامي كه افرايم از يهودا جدا شد تا حال نيامده باشد يعني پادشاه آشور را17
 . ير خواهد زد و در آن روز واقع خواهد شد كه خداوند براي مگسهايي كه به كناره هاي نهرهاي مصرند و زنبورهايي كه در زمين آشورند صف18

 . و تمامي آنها برآمده، در واديهاي ويران و شكافهاي صخره و بر همة بوته هاي خاردار و بر همة مرتع ها فرود خواهند آمد19
يد و  و در آن روز خداوند به واسطة استره اي كه از ماوراي نهر اجيرمي شود يعني به واسطة پادشاه آشور، موي سر و موي پايها را خواهد تراش20

 .    ريش هم سترده خواهد شد

 .  و در آن روز واقع خواهد شد كه شخصي يك گاو جوان و دو گوسفند زنده نگاه خواهد داشت21

 . و از فراواني شيري كه مي دهند كره خواهد خورد زيرا هركه در ميان زمين باقي ماند، خوراكش كره و عسل خواهد بود22
 . مو به جهت هزار پارة نقره ديده مي شد، پر از خار و خس خواهد شد و در آن روز هر مكاني كه هزار23
 و جميع كوههايي كه با بيل كنده مي شد، از ترس خار و خس به آنجا نخواهند آمد بلكه گاوان را به آنجا خواهند فرستاد و گوسفندان آن را پايمال 25

 . خواهند كرد
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 .بگير و بر آن با قلم انسان براي مهير شالل حاش بز بنويسلوحي بزرگ به جهت خود :  و خداوند مرا گفت1
 . و من شهود امين يعني اورياي كاهن و زكريا ابن يبركيا را به جهت خود براي شهادت مي گيرم2
 م،او را مهير شَالل حاش بز بنا: آنگاه خداوند به من گفت.  پس من به نبيه نزديكي كردم و او حامله شده، پسري زاييد3

 . زيرا قبل از آنكه طفل بتواند اي پدرم واي مادرم بگويد، اموال دمشق و غنيمت سامره را پيش پادشاه آشور به يغما خواهند برد4
 : و خداوند بار ديگر مرا باز خطاب كرده، گفت5
 رور شده اند، چونكه اين قوم آبهاي شيلوه را كه به ماليمت جاري مي شود خوار شمرده، از رصين و پسر رمليا مس6
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 بنابراين اينك خداوند آبهاي زورآور بسيار نهر يعني پادشاه آشور و تمامي حشمت او را بر ايشان برخواهد آورد و او از جميع جويهاي خود برخواهد 7
 آمد و از تمامي كناره هاي خويش سرشار خواهد شد،

 بر گردنها برسد و بالهاي خود را پهن كرده، طول و عرض واليتت را اي عمانوئيل پر  و بر يهودا تجاوز نموده، سيالن كرده، عبور خواهد نمود تا آنكه8
 . خواهد ساخت

كمر خود را ببنديد و .  به هيجان آييد اي قومها و شكست خواهيد يافت و گوش گيريد اي اقصاي زمين و كمر خود را ببنديد و شكست خواهيد يافت9
 .شكست خواهيد يافت

 .يد و باطل خواهد شد و سخن گوييد و بجا آورده نخواهد شد زيرا خدا با ما است با هم مشورت كن10
 : چونكه خداوند با دست قوي به من چنين گفت و مرا تعليم داد كه به راه اين قوم سلوك ننمايم و گفت11
 .ف مباشيدهرآنچه را كه اين قوم فتنه مي نامند، شما آن را فتنه نناميد و از ترس ايشان ترسان و خائ 12
 . يهوه صبايوت را تقديس نماييد و او ترس و خوف شما باشد13
 . مكان مقدس خواهد بود اما براي هر دو خاندان اسرائيل سنگ مصادم و صخرة لغزش دهنده و براي ساكنان اورشليم دام و تله  و او براي شما14

 » . بدام افتاده، گرفتارخواهند گرديد و بسياري از ايشان لغزش خورده، خواهند افتاد و شكسته شده و15

 . شهادت را به هم بپيچ و شريعت را در شاگردانم مختوم ساز16
 . و من براي خداوند كه روي خود را از خاندان يعقوب مخفي مي سازد انتظار كشيده، اميدوار او خواهم بود17
 .ت كه در كوه صهيون ساكن است به جهت اسرائيل آيات و عالمات هستيم اينك من و پسراني كه خداوند به من داده است، از جانب يهوه صبايو18
آيا قوم از خداي خود سؤال ننمايند و   و چون ايشان به شما گويند كه از اصحاب اجنّه و جادوگراني كه جيك جيك و زمزم مي كنند سؤال كنيد، گوييد19

 آيا از مردگان به جهت زندگان سؤال بايد نمود؟

 . شهادت توجه نماييد و اگر موافق اين كالم سخن نگويند، پس براي ايشان روشنايي نخواهد بود به شريعت و20
 و با عسرت و گرسنگي در آن خواهند گشت و هنگامي كه گرسنه شوند خويشتن را مشوش خواهند ساخت و پادشاه و خداي خود را لعنت كرده، به باال 21

 .خواهند نگريست
 .د انداخت و اينك تنگي و تاريكي و ظلمت پريشاني خواهد بود و به تاريكي غليظ رانده خواهند شد و به زمين نظرخواهن22

 
9 

در زمان پيشين زمين زبولون و زمين نفتالي را ذليل ساخت، اما در زمان آخر آن را به راه دريا .  ليكن براي او كه در تنگي مي بود، تاريكي نخواهد شد1
 . امت ها محترم خواهد گردانيدبه آن طرف اردن درجليل

 .   نور عظيمي خواهند ديد و بر ساكنان زمين سايه موت نور ساطع خواهد شد  قومي كه در تاريكي سالك مي بودند،2

م نمودن به حضور تو شادي خواهند كرد مثل شادماني وقت درو و مانند كساني كه در تقسي.  تو قوم بسيار ساخته، شادي ايشان را زياد گردانيدي3
 .غنيمت وجد مي نمايند

 . وي را شكستي چنانكه در روز مديان كردي  زيرا كه يوغ بار او عصاي گردنش يعني عصاي جفا كنندة4
 . زيرا همة اسلحة مسلّحان در غوغا است و رخٌوت ايشان به خون آغشته است، اما براي سوختن هيزم آتش خواهند بود5
و پسري به ما بخشيده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجيب و مشير و خداي قدير و پدر سرمدي و سرور  زيرا كه براي ما ولدي زاييده 6

 .سالمتي خوانده خواهد شد
. ستوار نمايد ترقّي سلطنت و سالمتي او را بر كرسي داود و بر مملكت وي انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از اآلن تا ابد االباد ثابت و ا7

 .غيرت يهوه صبايوت اين را بجا خواهد آورد
 . خداوند كالمي نزد يعقوب فرستاد و آن بر اسرائيل واقع گرديد8
 . و تمامي قوم خواهند دانست يعني افرايم و ساكنان سامره كه از غرور و تكبر دل خود مي گويند9
 .مي گذاريم نمود؛ چوبهاي افراغ درهم شكست اما سرو آزاد بجاي آنها خشتها افتاده است اما با سنگهاي تراشيده بنا خواهيم 10
 . بنابراين خداوند دشمنان رصين را بضّد او خواهد برافراشت و خصان او را خواهد برانگيخت11
 خشم او برگردانيده نشده و دست او اما با اين همه،.  اَراميان را از مشرق و فلسطينيان را از مغرب و ايشان اسرائيل را با دهان گشوده خواهند خورد12

 .هنوز دراز است
 . و اين قوم بسوي زنندة خودشان بازگشت ننموده و يهوه صبايوت را نطلبيده اند13
 . بنابراين خداوند سر و دم نخل و ني را از اسرائيل در يك روز خواهد بريد14
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 .دم مي باشد   مرد پير و مرد شريف سر است و نبي اي كه تعليم دروغ مي دهد،15
 . زيرا كه هاديان اين قوم ايشان را گمراه مي كنند و پيروان بلعيده مي شوند16
چونكه جميع ايشان منافق و شريرند و هر .  از اين سبب خداوند از جوانان ايشان مسرور نخواهد شد و بر يتيمان و بيوه زنان ايشان ترحم نخواهد نمود17

 . اينهمه غضب بر او برگردانيده نشده و دست او هنوز دراز استدهاني به حماقت متكلّم مي شود با
 . زيرا كه شرارت مثل آتش مي سوزاند و خار وخس را مي خورد، و در   بوته هاي جنگل افروخته شده، دود غليظ پيچان مي شود18
 .شفقت ندارد از غضب يهوه صبايوت زمين سوخته شده است و قوم هيزم آتش گشته اند و كسي بر برادر خود 19
 . از جانب راست مي ربايند و گرسنه مي مانند و از طرف چپ مي خورند و سير نمي شوند و هركس گوشت بازوي خود را مي خورد20
 .است منسي افرايم را از افرايم منّسي را و هر دوي ايشان بضّد يهودا متحد مي شوند، با اينهمه غضب او برگردانيده نشده و دست او هنوز دراز 21
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 . واي بر آناني كه احكام غير عادله را جاري مي سازند و كاتباني كه ظلم را مرقوم مي دارند1
 . تا مسكينان را از داوري منحرف سازند و حق فقيران قوم مرا بربايند تا آنكه بيوه زنان غارت ايشان بشوند و يتيمان را تاراج نمايند2
چه خواهيد كرد و بسوي كه براي معاونت خواهيد گريخت و جالل خود را از كجا خواهيد  رابي از دور مي آيد،  پس در روز بازخواست در حيني كه خ3

 انداخت؟

 .با اينهمه غضب او برگردانيده نشد و دست او هنوز دراز است.  غير از آنكه زير اسيران خم شوند و زير كشتگان بيفتند4
 . كه در دست ايشان است خشم من مي باشد واي بر آشور كه عصاي غضب من است و عصايي5
 . او را بر امت منافق مي فرستم و نزد قوم مغضوب خود مأمور مي دارم، تا غنيمتي بربايند و غارتي ببرند و ايشان را مثل گل كوچه ها پايمال سازند6
 .ه امت هاي بسيار را هالك و منقطع بسازدبلكه مراد دلش اين است ك  اما او چنين گمان نمي كند و دلش بدينگونه قياس نمي نمايد، 7
  زيرا مي گويد آيا سرداران من جميعاً پادشاه نيستند؟8

 . آيا كَلنو مثل كركميش نيست و آيا حمات مثل ارفاد ني، و آيا سامره مانند دمشق نمي باشد9
 شليم و سامره بيشتر بودند؟  و بتهاي تراشيدة آنها از بتهاي اور  چنانكه دست من بر ممالك بتها استيال يافت؟10

    پس آيا به نهجي كه به سامره و بتهايش عمل نمودم به اورشليم و بتهايش چنين نخواهند نمود؟11
 و واقع شد بعد از آنكه خداوند تمامي كار خود را با كوه صهيون و اورشليم به انجام رسانيده باشد كه من از ثمرة دل مغرور پادشاه آشور و از فخر 12

 .    مان متكبر وي انتقام خواهم كشيدچش

به قوت دست خود و به حكمت خويش چونكه فهيم هستم اين را كردم و حدود قومها را منبقل ساختم و خزاين ايشان را غارت نمودم و «:  زيرا مي گويد13
 .مثل جبار سروران ايشان را به زير انداختم

ته است و به طوري كه تخمهاي متروك را جمع كنند، من تمامي زمين را جمع كردم و كسي نبود كه بال  و دست من دولت قوم ها را مثل آشيانه اي گرف14
  .را بجنباند يا دهان خود را بگشايد يا جك جك بنمايد

د كنندة خود را بجنباند يا  آيا تبر بر كسي كه به آن مي شكند فخر خواهد نمود يا اره بر كسي كه آن را مي شكند افتخار خواهد كرد، كه گويا عصا بلن15
 چوب دست آنچه نباشد بلند نمايد؟

 . بنابراين خداوند يهوه صبايوت بر فربهاي او الغري خواهد فرستاد و زير جالل او سوختني مثل سوختن آتش افروخته خواهد شد16
 .اهد خوردو در يك روز خار و خس را سوزانيده، خو.  و نور اسرائيل نار و قدوس وي شعله خواهد شد17
 . و شوكت جنگل و بستان او هم روح و هم بدن را تباه خواهد ساخت و مثل گداختن مريض خواهد شد18
 . و بقيه درختان و جنگلش قليل العدد خواهد بود كه طفلي آنها را ثبت تواند كرد19
 بلكه بر خداوند كه قدوس  زنندة خودشان اعتماد نخواهند نمود، و در آن روز واقع خواهد شد كه بقية اسرائيل و ناجيان خاندان يعقوب بار ديگر بر 20

 .اسرائيل است به خالص اعتماد خواهند نمود
 .  و بقيه اي يعني بقية يعقوب بسوي خداي قادر مطلق بازگشت خواهند كرد21

 هالكتي كه مقّدر است به عدالت مجرا خواهد شد،.  زيرا هرچند قوم تو اسرائيل مثل ريگ دريا باشند، فقط از ايشان بقّيتي بازگشت خواهند نمود22

 . زيرا خداوند يهوه صبايوت هالكت و تقديري در ميان تمام زمين به عمل خواهد آورد23 
مثل اي قوم من كه در صهيون ساكنيد از آشور مترسيد، اگرچه شما را به چوب بزند و عصاي خود را  :  بنابراين خداوند يهوه صبايوت چنين مي گويد24

 .مصريان بر شما بلند نمايد
 . زيرا بعد از زمان بسيار كمي، غضب تمام خواهد شد و خشم من براي هالكت ايشان خواهد بود25
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و عصاي او بر دريا خواهد بود و آن را بلند خواهد كرد .  غراب  و يهوه صبايوت تازيانه اي بر وي خواهد برانگيخت چنانكه در كشتار مديان بر صخرة26
 . طوري كه بر مصريان كرده بودبه
 . و در آن روز واقع خواهد شد كه بار او از دوش تو و يوغ او از گردن تو رفع خواهد شد و يوغ از فربهي گسسته خواهد شد27
 . او به عيات رسيد و از مجرون گذشت و در مكماش اسباب خود را گذاشت28
 . شاؤل فرار كردند  رامه هراسان شدند و اهل جبعة از معبر عبور كردند و در جمع منزل گزيدند، اهل29
 !اي ليشه و اي عناتوت فقير گوش ده!  اي دختر جليم به آواز خود فرياد برآور30
 . مدمينه فراري شدند و ساكنان جينيم گريختند31
 .  همين امروز در نوب توقف مي كند و دست خود را بر جيل دختر صهيون و كوه اورشليم دراز مي سازد32

  اينك خداوند يهوه صبايوت شاخه ها را با خوف قطع خواهد نمود و بلند قدان بريده خواهند شد و مرتفعان پست خواهند گرديد،33

 . و بوته هاي جنگل به آهن بريده خواهد شد و لبنان به دست جباران خواهد افتاد34
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 .يش خواهد شكفت شاخه اي از ريشه ها  يسي بيرون آمده،  و نهالي از تنة1
 .يعني روح حكمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند  و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، 2
 . و خوشي او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رؤيت چشم خود داوري نخواهد كرد و بروفق سمع گوشهاي خويش تنبيه نخواهد نمود3
و جهان را به عصاي خويش زده، شريران را به يفحة .  عدالت داوري خواهد كرد و به جهت مظلومان زمين براستي حكم خواهد نمود بلكه مسكينان را به4

 .لبهاي خود خواهد كشت
 .  و كمربند كمرش عدالت خواهد بود و كمربند ميانش امانت5

 .ساله و شير و پرواري با هم، و طفل كوچك آنها را خواهد راند و گرگ با بره سكونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابيد و گو6
 . و گاو با خرس خواهد چريد و بچه هاي آنها با هم خواهند خوابيد و شير مثل گاو و كاه خواهد خورد7
 .اشت و طفل شيرخوار بر سوراخ مار بازي خواهد كرد و طفل از شير باز داشته شده و دست خود را بر خانة افعي خواهد گذ8
 . و در تمامي كوه مقدس من ضرر و فسادي نخواهند كرد زيرا كه جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آبهايي كه دريا را مي پوشاند9
 .خواهد بود و در آن روز واقع خواهد شد كه ريشة يسي به جهت علَم قوم ها برپا خواهد شد و امت ها آن را خواهند طلبيد و سالمتي او با جالل 10
 و در آن روز واقع خواهد گشت كه خداوند بار ديگر دست خود را دراز كند تا بقية قوم خويش را كه از آشور و مصر و فتروس و حبش و عيالم و 11

 .شنعار و حمات و از جزيره هاي دريا باقي مانده باشند بازآورد
 . را جمع خواهد كرد و پراكندگان يهودا را از چهار طرف جهان فراهم خواهد آورد و به جهت امت ها علَمي برافراشته رانده شدگان اسرائيل12
 .افرايم بر يهودا حسد نخواهد برد و يهودا افرايم را دشمني نخواهد كرد.  و حسد افرايم رفع خواهد شد و دشمنان يهودا منقطع خواهند گرديد13
 بني عمون ايشان را  و دست خود را بر اَدم و مؤآب دراز كرده،. ق را با هم غارت خواهند نمود و به جانب مغرب بر دوش فلسطينيان پريده، بني مشر14

 .اطاعت خواهند كرد
 و آن را با هفت نهرش خواهد زد و جهت بقية قوم او كه كر، و خداوند زبانة درياي مصر را تباه ساخته، دست خود را با باد سوزان بر نهر دراز خواهد 15

 .اقي مانده باشند شاه راهي خواهد بود، چنانكه به جهت اسرائيل در روز برآمدن ايشان از زمين مصر بوداز آشور ب
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 .اي خداوند تو را حمد مي گويم زيرا كه به من غضبناك بودي، اما غضب برگردانيده شده، مرا تسلي مي دهي« و در آن روز خواهي گفت كه 1
 .زيرا ياه يهوه قوت و تسبيح من است و نجات من گرديده است. كّل نموده، نخواهم ترسيد اينك خدا نجات من است و بر او تو2
 . بنابراين با شادماني از چشمه هاي نجات آب خواهيد كشيد3
 .ه اسم او متعال مي باشدخداوند را حمد گوييد و نام او را بخوانيد و اعمال او را در ميان قوم اعالم كنيد و ذكر نماييد ك«:  و در آن روز خواهيد گفت4
 . براي خداوند بسراييد زيرا كارهاي عظيم كرده است و اين در تمامي زمين معروف است5
  . اي ساكنة صهيون صدا را برافراشته، بسراي زيرا قدوس اسرائيل در ميان تو عظيم است6
 

13 

 .  وحي دربارة بابل كه اشعيا ابن آموص آن را ديد1

 . برپا كنيد و آواز به ايشان بلند نماييد، با دست اشاره كنيد تا به دردهاي نجبا داخل شوند علَمي بر كوه خشك2
 .   من مقّدسان خود را مأمور داشتم و شجاعان خويش يعني آناني را كه در كبرياي من وجد مي نمايند به جهت غضبم دعوت نمودم3
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 . يهوه صبايوت لشكر را براي جنگ سان مي بيند. ممالك امت ها كه جمع شده باشندآواز غوغاي .  آواز گروهي در كوه ها مثل آواز خلق كثير4

 .يعني خداوند با اسلحة غضب خود تا تمامي جهان را ويران كند.  ايشان از زمين بعيد و از كرانه هاي آسمان مي آيند5
 .يد ولوله كنيد زيرا كه خداوند نزديك است، مثل هالكتي از جانب قادر مطلق  مي آ6
 . از اين جهت همة دستها سست مي شود و دلهاي همة مردم گداخته مي گردد7
بر يكديگر نظر حيرت مي اندازند و رويهاي . مثل زني كه مي زايد درد مي كشد.  و ايشان متحير شده، اَلَمها و دردهاي زه بر ايشان عارض مي شود8

 .ايشان رويهاي شعله ور مي باشد
 . تا جهان را ويران سازد و گناهكاران را از ميانش هالك نمايد غضب و شدت خشم و ستمكشي مي آيد، اينك روز خداوند با 9
و آفتاب در وقت طلوع خود تاريك خواهد شد و ماه روشنايي خود را نخواهد .  زيرا كه ستارگان آسمان و برجهايش روشنايي خود را نخواهند داد10

 .تابانيد
 . و غرور جباران را به زير خواهم انداخت ب گناه شريران را به سبب عصيان ايشان سرا خواهم داد، و من ربع مسكون را به سب11
 . و مردم را از زر خالص و انسان را از طالي اُوفير كميابتر خواهم گردانيد12
 .يوت و در روز شدت خشم اودر حين غضب يهوه صبا.  بنابراين آسمان را متزلزل خواهم ساخت و زمين از جاي خود متحرك خواهد شد13
و هركس به سوي قوم خود توجه خواهد نمود و هر شخص به زمين .  و مثل آهوي رانده شده و مانند گله اي كه كسي آن را جمع نكند خواهند بود14

 .خوايش فرار خواهد كرد
 . و هركه يافت شود با نيزه زده خواهد شد و هركه گرفته شود با شمشير خواهد افتاد15
 .    اطفال ايشان نيز در نظر ايشان به زمين انداخته شوند و خانه هاي ايشان غارت شود و زنان ايشان بي عصمت گردند16

 . اينك من ماديان را بر ايشان خواهم برانگيخت كه نقره را به حساب نمي آورند و طال را دوست نمي دارند17
 . رحم ترحم نخواهند نمود و چشمان ايشان بر اطفال شفقت نخواهد كرد  ثمرة و كمانهاي ايشان جوانان را خرد خواهد كرد و بر18
 . و بابل كه جالل ممالك و زينت فخر كلدانيان است، مثل واژگون ساختن خدا سدوم و عموره را خواهد شد19
 .اهند زد و شبانان گله ها را در آنجا نخواهند خوابانيد و تا به ابد آباد نخواهد شد و نسالً بعد نسل مسكون نخواهد گرديد و اعراب در آنجا خيمه نخو20
شتر مرغ در آنجا ساكن خواهد شد و غوالن در آنجا رقص .  بلكه وحوش صحرا در آنجا خواهند خوابيد و خانه هاي ايشان از بومها پر خواهد شد21

 .خواهند كرد
 .ند زد و زمانش نزديك است كه برسد و روزهايش طول نخواهد كشيد و شغالها در قصرهاي ايشان و گرگها در كوشهاي خوش نما صدا خواه22
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 اسرائيل را بار ديگر خواهد برگزيد و ايشان را در زمينشان آرامي خواهد داد و غربا با ايشان ملحق شده، با   زيرا خداوند بر يعقوب ترحم فرموده،1
 .خاندان يعقوب ملصق خواهند گرديد

و خاندان اسرائيل ايشان را در زمين خداوند براي بندگي و كنيزي، مملوك خود خواهند .  به مكان خودشان خواهند آورد اشته، و قوم ها ايشان را برد2
 .، بر ستمكاران خويش حكمراني خواهند نمود  و اسير گنندكان خود را اسير كرده ساخت،

 . مي نهادند خالصي بخشيد، واقع شد و در روزي كه خداوند تو را از الم و اضطراب و بندگي سخت كه بر تو3
 !چگونه فاني گرديد:  كه اين مثل را بر پادشاه بابل زده، خواهي گفت4
 . خداوند عصاي شريران و چوگان حاكمان را شكست5 
  آنكه  قوم ها را به خشم با صدمة متوالي مي زد و بر امت ها به غضب با جفاي بيحد حكمراني مي نمود،6

 .م شده و ساكت گرديده اند و به آواز بلند ترنم مي نمايندتمامي زمين آرا7
 .از زماني كه تو خوابيده اي قطع كننده اي بر ما برنيامده است« :  صنوبرها نيز و سروهاي آزاد لبنان دربارة تو شادمان شده، مي گويند8
 و جميع پادشاهان  گان يعني جميع بزرگان زمين را براي تو بيدار مي سازد، و مرد  هاويه از زير براي تو متحرك است تا چون بيايي تو را استقبال نمايد،9

 .امت ها را از كرسيهاي ايشان برمي دارد
 گرديده اي؟ آيا تو نيز مثل ما ضعيف شده اي و مانند ما :  جميع اينها تو را خطاب كرده، مي گويند10

 .مها زير تو گسترانيده شده و مورها تو را مي پوشانندكر.  جالل تو و صداي بربطهاي تو به هاويه فرود شده است11
 اي زهره دختر صبح چگونه از آسمان افتاده اي؟ اي كه امت ها را ذليل مي ساختي چگونه به زمين افكنده شده اي؟12

 اجتماع در اطراف شمال جلوس به آسمان صعود نموده، كرسي خود را باالي ستارگان خدا خواهم افراشت،  و بر كوه:  و تو در دل خود مي گفتي13
 . خواهم نمود
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  باالي بلنديهاي ابرها صعود كرده، مثل حصرت اعلي خواهم شد14

 . لكن به هاويه به اسفلهاي حفره فرود خواهي شد15
  ممالك را مرتعش مي ساخت؟آيا اين آن مرد است كه جهان را متزلزل و:  خواهند گفت  آناني كه تو را بينند بر تو چشم دوخته و در توتأمل نموده،16

 »  كه ربع مسكون را ويران مي نمود و شهرهايش را منهدم مي ساخت و اسيران خود را به خانه هاي ايشان رها نمي كرد؟17

 . همة پادشاهان امت ها جميعاً هر يك در خانة خود با جالل مي خوابند18
كروه و مانند لباس كشتگاني كه با شمشيرزده شده باشند، كه به سنگهاي حفره فرو مي روند و  اما تو از قبر خود بيرون افكنده مي شوي و مثل شاخة م19

 .مثل الشة پايمال شده
 . ذريت شريران تا به ابد مذكور نخواهند شد.  با ايشان در دفن متّحد نخواهي بود چونكه زمين خود را ويران كرده، قوم خويش را كشته اي20

 .گناه پدران ايشان قتل را مهيا سازيد، تا ايشان برنخيزند و در زمين تصرف ننمايند و روي ربع مسكون را از شهرها پر نسازند براي پسرانش به سبب 21
 .اسم و بقيه را و نسل و ذريت را از بابل منقطع خواهم ساخت«: و خداوند مي گويد» .من به ضد ايشان خواهم برخاست«:  و يهوه صبايوت مي گويد22
 .يهوه صبايوت مي گويد» .و آن را نصيب خارپشتها و خَالبهاي آب خواهم گردانيد و آن را با جاروب هالكت خواهم رفت 23
و به نهجي كه تقدير كرده ام همچنان بجا آورده خواهد . يقيناً به طوري كه قصد نموده ام همچنان واقع خواهد شد:  يهوه صبايوت قسم خورده، مي گويد24

 .گشت
و يوغ او از ايشان رفع شده، با وي از گردن ايشان برداشته . و آشور را در زمين خودم خواهم شكست و او را بر كوههاي خويش پايمال خواهم كرد 25

 .خواهد شد
 .و دستي كه بر جميع امت ها دراز شده، همين است.  تقديري كه بر تماميِ زمين مقدرگشته، اين است26
  تقدير نموده است، پس كيست كه آن را باطل گرداند؟ و دست اوست كه دراز شده است پس كيست كه آن را برگرداند؟ زيرا كه يهوه صبايوت27

 :  در سالي كه آحاز پادشاه مرد اين وحي نازل شد28

 آيد و نتيجة او اژدهاي آتشين زيرا كه از ريشة مار افعي بيرون مي.  اي جميع فلسطين شادي مكن از اينكه عصايي كه تو را مي زد شكسته شده است29
 .پرنده خواهد بود

و ريشة تو را با قحطي خواهم كُشت و باقي ماندگان تو مقتول خواهند .  و نخست زادگان مسكينان خواهند چريد و فقيران در اطمينان خواهند خوابيد30
 .شد

زيرا كه از طرف شمال دود مي آيد و از صفوف وي كسي دور . اخته خواهي شداي تماميِ فلسطين تو گد! و اي شهر فرياد برآور!  اي دروازه وِلوِلَه نما31
 .نخواهد افتاد

 .اينكه خداوند صهيون را بنياد نهاده است و مسكينان قوم وي در آن پناه خواهند برد«:  پس به رسوالن امت ها چه جواب داده شود32
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 .هالك شده است؛ زيرا در شبي قير موآب خراب و هالك شده استزيرا كه در شبي عار موآب خراب و  : وحي دربارة موآب1
بر سر هر يكي از ايشان گَري است و ريشهاي . موآب براي نَبو و ميِدبا وِلوِلَه مي كند.  به بنكده و ديبون به مكان هاي بلند به جهت گريستن برآمده اند2

 .همه تراشيده شده است
 .س مي بندند و بر پشت بامها و در چهارسوهاي خود هركس ولوِلَه مي نمايد و اشكها مي ريزد در كوچه هاي خود كمر خود را به پال3
 .بنابراين مسلّحان موآب ناله مي كنند و جان ايشان در ايشان مي لرزد. آواز ايشان تا ياهصْ مسموع مي شود.  و حشْبون و اَلْعالَه فرياد برمي آورند4
زيرا كه . فراريانش تا به صوغَر و عجِلَتْ شَلشيِّا نعره مي زنند زيرا كه ايشان به فراز لُوحيت با گريه برمي آيند. برمي آورد دل من به جهت موآب فرياد 5

 .از راه حورونايم صداي هالكت برمي آورند
 .است زيرا كه آبهاي نمريم خراب شده، چونكه علف خشكيده و گياه تلف شده و هيچ چيز سبز باقي نمانده 6
 . بنابراين دولتي را كه تحصيل نموده اند و اندوخته هاي خود را بر وادي بيدها مي برند7
 . زيرا كه فرياد ايشان حدود موآب را احاطه نموده و وِلوِلَه ايشان تا اَجاليم و وِلوِلَه ايشان تا بئر ايليم رسيده است8
 . بالياي زياد خواهم آورد يعني شيري را بر فراريان موآب و بر بقية زمينش خواهم گماشت چونكه آبهاي ديمون از خون پر شده زانرو كه بر ديمون9
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 . بره ها را كه خراج حاكم زمين است از سالع بسوي بيابان به كوه دختر صَهيون بفرستيد1
 . و دختران موآب مثل مرغان آواره و مانند آشيانة ترك شده نزد معبرهاي اضرنون خواهند شد2
 .رانده شدگان را پنهان كن و فراريان را تسليم منما.  مشورت بدهيد و انصاف را بجا آوريد، و ساية خود را در وقت ظهر مثل شب بگردان3
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ننده تمام مي زيرا ظالم نابود مي شود و تاراج ك. و براي ايشان از روي تاراج كننده پناهگاه باش.  اي موآب بگذار كه رانده شدگان من نزد تو مأوا گزينند4
 .گردد و ستمكار از زمين تلف خواهد شد

 و كُرسي به رحمت استوارخواهد گشت و كسي به راستي بر آن در خيمة داود خواهد نشست كه داوري كند و انصاف را بطلبد و به جهت عدالت تعجيل 5
 . نمايد

 .و باطل است غرور موآب و بسياري تكبر و خُيالء و كبر و خشم او را شنيديم و فخر ا6
به جهت بنيادهاي قير حارست ناله مي كنيد زيرا كه بالكّل مضروب مي .  بدين سبب موآب به جهت موآب وِلوِلَه مي كند و تمامي ايشان وِلْوِلَه مي نمايند7

 .شود
ها تا به يغْزير رسيده بود و در بيابان پراكنده مي آن.  زيرا كه مزرعه هاي حشْبون و موهاي سبمه پژمرده شد و سروران امت ها تاكهايش را شكستند8

 .شد و شاخه هايش منتشرشده، از دريا مي گذشت
اي حشْبون  و اَلْعالَه شما را با اشكهاي خود سيراب خواهم ساخت زيرا كه بر ميوه ها و .  بنابراين براي موسبمه به گرية يعزير خواهم گريست9

 .تانگورهايت گلبانگ افتاده اس
صداي .  شادي و ابتهاج از بستانها برداشته شد و در تاكستانها ترنّم و آواز شادماني نخواهد بود و كسي شراب را در چرخُشتها پايمال نمي كند10

 .شادماني را خاموش گردانيدم
 . لهذا احشاي من مثل بربط به جهت موآب صدا مي زند و بطن من براي قيرحارش11ْ
 . ب در مكان بلند خود حاضرشده، خويشتن را خسته كند و به مكان مقدس خود براي دعا بيايد كامياب نخواهد شد و هنگامي كه موآ12

 . اين است كالمي كه خداوند دربارة موآب از زمان قديم گفته است13
مي جماعت كثير او محقّرخواهد شد و بقية آن بسيار كم  مي گويد كه بعد از سه سال مثل سالهاي مزدور، جالل موآب با تما  اما اآلن خداوند تكلّم نموده،14

 . و بي قوت خواهند گرديد
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 .اينك دمشق از ميان شهرها برداشته  مي شود و تودة خراب خواهد گرديد : وحي دربارة دمشق1
 .د شهرهاي عروعير متروك مي شود و به جهت خوابيدن گله ها خواهد بود و كسي آنها را نخواهد ترساني2
 .و مثل جالل بني اسرائيل خواهند بود زيرا كه يهوه صبايوت چنين مي گويد.  و حصار از افرايم تلف خواهد شد و سلطنت از دمشق و از بقيه اَرام3
 . و در آن روز جالل يعقوب ضعيف مي شود و فربهي جسدش به الغري تبديل مي گردد4
 .و خواهد بود مثل وقتي كه در وادي رفايم سنبله ها را بچينند.  دستهاي ايشان سنبله ها را درو كند چنان خواهد بود كه دروگران زرع را جمع كنند و5
 و خوشه هاي چند در آن باقي ماند و مثل وقتي كه زيتون را بتكانند كه دو يا سه دانه بر سر شاخة بلند و چهار يا پنج دانه بر شاخچه هاي بارور آن 6

 . ئيل چنين مي گويديهوه خداي اسرا. باقي ماند

 . در آن روز انسان بسوي آفرينندة خود نظر خواهد كرد و چشمانش بسوي قدوس اسرائيل خواهد نگريست7
 .  و بسوي مذبح هايي كه به آنچه با انگشتهاي خويش بنا نموده يعني اشيريم و بتهاي آفتاب نخواهد نگريست8

نگل يا بر كوه بلند است خواهد شد كه آنها را از حضور بني اسرائيل واگذاشتند و ويران خواهد  در آن روز شهرهاي حصينش مثل خرابه هايي كه درج9
 .شد

 چونكه خداي نجات خود را فراموش كردي و صخرة قوت خويش را به ياد نياوردي، بنابراين نهالهاي دلپذير غرس خواهي نمود و قلمه هاي غريب را 10
 .خواهي كاشت

نمايي، آن را نمو خواهي داد و در صبح مزروعِ خود را به شكوفه خواهي آورد، اما محصولش در روز آفت مهلك و حزن عالج  در روزي كه غرس مي 11
 .ناپذير برباد خواهد رفت

 . واي بر شورش قوم هاي بسيار كه مثل شورش دريا شورش مي نمايند، و خروش طوايفي كه مثل خروش آبهاي زورآور خروش مي كنند12
ايف مثل خروش آبهاي بسيار مي خروشند، اما ايشان را عتاب خواهد كرد و به جاي دور خواهند گريخت و مثل كاه كوهها در برابرباد رانده خواهند  طو13

 .شد و مثل غبار در برابر گردباد
 . ندگان ما همين استنصيب تاراج كنندگان ما و حصّة غارت نماي.  در وقت شام اينك خوف است و قبل از صبح نابود مي شوند14
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 .  واي بر زميني كه در آن آواز بالها است كه به آن طرف نهرهاي كوش  مي باشد1
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 اي رسوالن تيزرو برويد نيز امت بلند قّد و براق، نزد قومي كه از ابتدايش  : و ايلچيان به دريا و در كشتيهاي بردي بر روي آبها  مي فرستد ومي گويد2
 .ده اند يعني امت زورآور و پايمال كننده كه نهرها زمين ايشان را تقسيم مي كندتاكنون مهيب بو

 . اي تمامي ساكنان ربع مسكون و سكنة جهان، چون علَمي بر كوهها بلند گردد بنگريد و چون كَرٍنّا نواخته شود بشنويد3
مثل گرماي صاف بر نباتات و مثل ابر شبنم دار در حرارت . ر خواهم نمود زيرا خداوند به من چنين گفته است كه من خواهم آراميد و از مكان خود نظ4

 .حصاد
 . زيرا قبل از حصاد وقتي كه شكوفه تمام شود و گل به انگور رسيده، مبدل گردد او شاخه ها را با اره ها خواهد بريد و نهالها را بريده دور خواهد افكند5
و مرغان شكاري تابستان را بر آنها بسر خواهند برد و جميع وحوش زمين . مين واگذاشته خواهدشد و همه براي مرغان شكاري كوهها و وحوش ز6

 .زمستان را بر آنها خواهند گذرانيد
ه كه  و در آن زمان هديه اي براي يهوه صبايوت از قوم بلند قّد و براق و از قومي كه از ابتدايش تا كنون مهيب است و ازامتي زورآور و پايمال كنند7

 .          نهرها زمين ايشان را تقسيم مي كند، به مكان اسم يهوه صبايوت يعني به كوه صهيون آورده خواهد شد
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اينك خداوند بر اَبرِ تيزرو سوار شده، به مصر مي آيد و بتهاي مصر از حضور وي خواهد لرزيد و دلهاي مصريان در اندرون :  مصر  وحي دربارة1
 .واهد شدايشان گداخته خ

 . و مصريان را بر مصريان خواهم برانگيخت و برادر با برادر خود و همسايه با همساية خويش و شهر با شهر و كشور با كشور جنگ خواهند نمود2
 .ؤال خواهند نمود و روح مصر در اندرونش افسرده شده، مشورتش را باطل خواهم گردانيد و ايشان از بتها و فالگيران و صاحبان اجنّه و جادوگران س3
 .خداوند يهوه صبايوت چنين مي گويد.  و مصريان را به دست آقاي ستم كيش تسليم خواهم نمود و پادشاه زورآور بر ايشان حكمراني خواهد كرد4
 . وآب از دريا نيل كم شده، نهر خراب و خشك خواهد گرديد5
 .بوريا پژمرده خواهد شد و نهرها متعفّن شده، جويهاي ماصور كم شده مي خشكد و ني و 6
 . مزرعه هاي نيل خشك و راند شده و نابود خواهند گرديد  نيل است و همة غزاري كه بركنار نيل و بر دهنة  و مر7
 . و ماهي گيران ماتم مي گيرند و همة آناني كه قالّب به نيل اندازند زاري مي كنند و آناني كه دام بر روي آب گسترانند افسرده خواهند شد8
 .  و عامالن كتان شانه زده و بافندگان پارچة خجل خواهند شد9

 . و اركان او ساييده و جميع مزدوران رنجيده دل خواهند شد10
پس چگونه به فرعون مي گوييد كه من پسر حكما و پسر .  سروران صوعن بالكل احمق مي شوند و مشورت مشيران دانشمند فرعون وحشي مي  گردد11

 . مي باشمپادشاهان قديم
  پس حكيمان تو كجايند تا ايشان تو را اطالع دهند و بدانند كه يهوه صبايوت دربارة مصر چه تقدير نموده است؟12

 . سروران صوعن ابله شده و سروران نوف فريب خورده اند و آناني كه سنگ زاويه اسباط مصر هستند آن را گمراه كرده اند13
 آميخته است كه ايشان مصريان را در همة كارهاي ايشان گمراه كرده اند، مثل مستان كه در قي خود افتان و خيزان  و خداوند روح خيرگي در وسط آن14

 .راه مي روند
 . و مصريان را كاري نخواهد ماند كه سريا دم نخل يا بوريا بكند15
 . مصر به  حركت مي آورد لرزان و هراسان خواهند شد در آن روز اهل مصر مثل زنان مي باشند و از حركت دست يهوه صبايوت كه آن را بر 16

  و زمين يهودا باعث خوف مصر خواهد شد كه تقديري كه يهوه صبايوت بر آن مقدر نموده است و17

 .د در آن روز پنج شهر در زمين مصر به زبان كنعان متكلّم شده، براي يهوه صبايوت قسم خواهند خورد و يكي شهر هالكت ناميده خواهد ش18
 . در آن روز مذبحي براي خداوند در ميان زمين مصر و ستوني نزد حدودش براي خداوند خواهد بود19
زيرا كه نزد خداوند به سبب جفا  كنندگان خويش استغاثه خواهند نمود و او نجات .  و آن آيتي و شهادتي براي يهوه صبايوت در زمين مصر خواهد بود20

 .يشان خواهد فرستاد و ايشان راخواهد رهانيددهند و حمايت كننده اي براي ا
 و خداوند بر مصريان معروف خواهد شد و در آن روز مصريان خداوند را خواهند شناخت و با ذبايح و هدايا او را عبادت خواهند كرد و براي خداوند 21

 آن را وفا خواهند نمود و نذر كرده، 

 . شفا خواهد داد خواهد داد زيرا چون بسوي خداوند بازگشت نمايند ايشان را اجابت نموده، و خداوند مصريان را خواهد زد و به زدن شفا 22
 .  در آن روز شاهراهي از مصر به آشور خواهد بود و آشوريان به مصر و مصريان به آشور خواهند رفت و مصريان با آشوريان عبادت خواهند نمود23

 شد و آنها در ميان جهان بركت خواهند بود و در آن روز اسرائيل سوم مصر و آشور خواهد 24

 . زيرا كه يهوه صبايوت آنها را بركت داده خواهد گفت قوم من مصر و صنعت دست من آشور  و ميراث من اسرائيل مبارك باشند25
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 . آن را گرفت  كرده، در سالي كه تَرتان به اَشْدود آمد هنگامي كه سرجون پادشاه آشور او را فرستاد،  پس با اَشْدود جنگ1
و او چنين كرده، . برو و پالس را از كمر خود بگشا و نعلين را از پاي خود بيرون كن«:  در آن وقت خداوند به واسطة اشعيا ابن آموص تكلّم نموده، گفت2
 . عريان و پا برهنه راه مي رفت 

 . مصر و كوش باشد  رفته است تا آيتي و عالمتي دربارةچنانكه بندة من اشعيا سه سال عريان و پا برهنه راه :  و خداوند گفت3
 . بهمان طور پادشاه آشور اسيران مصر و جالء وطنان كوش را از جوانان و پيران عريان و پابرهنه و مكشوف سرين خواهد برد تا رسوايي مصر باشد4
 . جل خواهند شد و ايشان به سبب كوش كه ملجاي ايشان است و مصر كه فخر ايشان باشد مضطرب و خ5

اينك ملجاي ما كه براي ما اعانت به آن فرار كرديم تا از دست پادشاه آشور نجات يابيم چنين شده است، :  و ساكنان اين ساحل در آن روز خواهند گفت6
 پس ما چگونه نجات خواهيم يافت؟
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 .ن از زمين هولناك مي آيدچنانكه گردباد در جنوب مي آيد، اين نيز از بيابا:  وحي دربارة بيابان بحر
تمام نالة . اي عيالم برآي و اي مديان محاصره نما.  رؤياي سخت براي من منكشف شده است، خيانت پيشه خيانت مي كند و تاراج كننده تاراج مي نمايد2

 .آن را ساكت گردانيدم
پيچ و تاب مي خورم كه نمي توانم بشنوم،  .  مرا درگرفته است از اين جهت كمر من از شدت درد پر شده است و درد زه مثل درد زني كه مي زايد3

 .مدهوش مي شوم كه نمي توانم ببينم
 .او شب لذّت مرا برايم به خوف مبدل ساخته است.  دل من مي طلپيد و هيبت مرا ترسانيد4
 .زيد و سپرها را روغن بماليداي سروران برخي.  سفره را مهيا ساخته و فرش را گسترانيده به اكل و شرب مشغول مي باشند5
 .برو و ديده بان را قرار بده تا آنچه را كه بيند اعالم نمايد:  زيرا خداوند به من چنين گفته است6
 .  و چون فوج سواران جفت جفت و فوج االغان و فوج شتران را ببيند آنگاه به دقّت تمام توجه بنمايد7

 .ئماً در روز بر محرس ايستاده ام و تمامي شب بر ديده بانگاه خود برقرار مي باشماي آقا من دا« پس او مثل شير صدا زد كه 8
 . بابل افتاده است و تمامي تمثال هاي تراشيدة خدايانش را بر زمين شكسته اند : گفت و او مزيد كرده،.  و اينك فوج مردان و سواران جفت جفت مي آيند9
 .چه از يهوه صبايوت خداي اسرائيل شنيدم به شما اعالم مي نمايم اي كوفته شدة من واي محصول خرمن من آن10
  اي ديده بان از شب چه خبر؟ اي ديده بان از شب چه خبر؟«كسي از سعير به من ندا مي كند كه :  وحي دربارة دومه11

 .ياييداگر پرسيدن مي خواهيد بپرسيد و بازگشت نموده ب. صبح مي آيد و شام نيز« ديده بان مي گويد كه 12
 .  اي قافله ددانيان در جنگل عرب منزل كنيد:  وحي دربارة عرب13

 . اي ساكنان زمين تيما تشنگان را به آب استقبال كنيد و فراريان را به خوراك ايشان پذيره شويد14
 . زيراكه ايشان از شمشيرها فرار مي كنند، از شمشيرها برهنه و كمان زه شده و از سختي جنگ15
 .كه خداوند به من گفته است بعد از يكسال موافق سالهاي مزدوران، تمامي شوكت قيدار تلف خواهد شد زانرو 16
 .  و بقية شمارة تيراندازان و جباران بني قيدار قليل خواهد شد چونكه يهوه خداي اسرائيل اين را گفته است17
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 مدي؟االن تو را چه شد كه كلّية بر بامها برآ:  وحي دربارة رؤيا1

  شمشير نيستند و در جنگ هالك نشده اند و  كشتگانت كشتة!  اي كه پر از شورشها هستي و اي شهر پر غوغا و اي قريه مفتخر2

 . جميع سرورانت با هم گريختند و بدون تيراندازان اسير گشتند و همگاني كه در تو يافت شدند با هم اسير گرديدند و به جاي دور فرار كردند3
 .براي تسلي من دربارة خرابي دختر قومم الحاح مكنيد. ين گفتم نظرخود را از من بگردانيد زيرا كه با تلخي گريه مي كنم بنابرا4
 زيرا خداوند يهوه صبايوت روز آشفتگي و پايمالي و پريشاني اي در وادي رؤيا دارد و ديوارها را منهدم مي سازند و صداي استغاثه تا به كوهها مي 5

 .رسد
 .عيالم با افواج مردان و سوران تركش را برداشته است و قير سپر را مكشوف نموده است و 6
  سواران پيش دروازهايت صف آرايي مي نمايند؛  و واديهاي بهترينت از ارابه ها پر شده،7

  و پوشش يهودا برداشته  مي شود و در آن روز به اسلحة خانة جنگل نگاه خواهيدكرد؛8

 داود را كه بسيارند خواهيد ديد و آب بركة تختاني را جمع خواهيد نمود؛ و رخنه هاي شهر 9

 . و خانه هاي اورشليم را خواهيد شمرد وخانه ها را به جهت حصار بندي ديوارها خراب خواهيد نمود10

551



 آن را از ايام پيشين ساخته است نگران  و در ميان  دو ديوار حوضي براي آب بركة قديم خواهيد ساخت اما به صانع آن نخواهيد نگريست و به آنكه11
 .نخواهيد شد

 . و در آن روز خداوند يهوه صبايوت شما را به گريستن و ماتم كردن و كندن مو و پوشيدن پالس خواهد خواند12
نوشيم زيراكه فردا مي  و اينك شادماني وخوشي و كشتن گاوان و ذبح كردن گوسفندان و خوردن گوشت و نوشيدن شراب خواهد بود كه بخوريم و ب13

 .ميريم
 . و يهوه صبايوت در گوش من اعالم كرده است كه اين گناه شما تا بميريد هرگز كفاره نخواهد شد خداوند يهوه صبايوت اين را گفته است14
 : بگوبرو و نزد اين خزانه دار يعني شبنا كه ناظر خانه است داخل شو و به او«:  خداوند يهوه صبايوت چنين مي گويد15
 تو را  در اينجا چه كار است و در اينجا كه را داري كه در اينجا قبري براي خود كنده اي؟ اي كسي كه قبر خود را در مكان بلند مي كني و مسكني براي 16

 ».خويشتن در صخره مي تراشي
 . اينك اي مرد، خداوند البته تو را دور خواهد انداخت و البته تو را خواهد پوشانيد17
  و البته تو را مثل گوي سخت خواهد پيچيد و به زمين وسيع تو را خواهد افكند و در آنجا خواهي مرد و در آنجا ارابه هاي شوكت تو رسوايي خانة 18

 .آقايت خواهد شد
 . و تو را از منصبت خواهم راند و از مكانت به زير افكنده خواهي شد19
 .  الياقيم بن حلقيا را دعوت خواهم نمود و در آن روز واقع خواهد شد كه بندة خويش20

 و او را به جامة تو ملبس ساخته به كمربندت محكم خواهم ساخت و اقتدار تو را به دست او خواهم داد و ساكنان اورشليم و خاندان يهودا را پدر 21
 .خواهد بود

 .چون ببندد، احدي نخواهد گشاد و كليد خانة داود بر دوش وي خواهم نهاد و چون بگشايد احدي نخواهد بست و 22
 . و او را در جاي محكم مثل ميخ خواهم دوخت و براي خاندان پدر خود كرسي جالل خواهد بود23
 . و تمامي جالل خاندان پدرش را از اوالد و احفاد و همة ظروف كوچك را از ظروف كاسه ها تا ظروف تُنگها بر او خواهند آويخت24

 
23 

از زمين كتّيم خبر به ايشان .  كشتيهاي ترشيش وِلْوِلَه نماييد زيرا كه بحدي خراب شده است كه نه خانه اي و نه مدخلي باقي ماندهاي : وحي دربارة صور1
 .رسيده است

 . اي ساكنان ساحل كه تاجران صيدون كه از دريا عبور مي كنند تو را پر ساخته اند، آرام گيريد2
 .يل بر آبهاي بسيار مي بود، پس او تجارت گاه امت ها شده است و دخل او از محصول شيحور و حصاد ن3
 اي صيدون خجل شو زيرا كه دريا يعني قلعة دريا متكلّم شده، مي گويد درد زه نكشيده ام نزاييده ام و جوانان را نپرورده ام و دوشيزگان را تربيت 4

 .نكرده ام
 .اك خواهند شد چون اين خبر به مصر برسد، از اخبار صور بسيار دردن5
 . اي ساكنان ساحل دريا به ترشيش بگذريد و وِلْوِلَه نماييد6
  آيا اين شهر مفتخر شما است كه قديمي و از ايام سلف بوده است و پايهايش او را به جاي دور برده، تا در آنجا مأوا گزيند؟7

  بازرگانان او شرفاي جهان بوده اند نموده است؟ كيست كه اين قصد را دربارة صور آن شهر تاج بخش كه تجار وي سروران و8

 . يهوه صبايوت اين قصد را نموده است تا تكبر تمامي جالل را خوار سازد و جميع شرفاي جهان را محقّر نمايد9
 . اي دختر ترشيش از زمين خود مثل نيل بگذر زيرا كه ديگر هيچ بند براي تو نيست10
 .خداوند دربارة كنعان امر فرموده است تا قلعه هايش را خراب نمايند. ده، مملكتها را متحرك ساخته است او دست خود را بر دريا دراز كر11
 .برخاسته، به كتّيم بگذر؛ اما در آنجا نيز راحت براي تو نخواهد بود. اي دوشيزة ستم درسيده و اي دختر صيدون ديگر مفتخر نخواهي شد:  و گفته است12
ايشان منجنيقهاي خود را افراشته، قصرهاي آن را منهدم و آن را . ان كه قومي نبودند و آشور آن را به جهت صحرانشينان بنياد نهاد اينك زمين كلداني13

 .به خرابي مبدل خواهند ساخت
 .  اي كشتيهاي ترشيش وِلْوِلَه نماييد زيرا كه قلعة شما خراب شده است14

تاد سال مثل ايام يك پادشاه، فراموش خواهد شد؛ و بعد از انتقضاي هفتاد سال براي صور مثل سرود زانيه  و در آن روز واقع خواهد شد كه صور، هف15
 .خواهد بود

 .خودش بنواز و سرودهاي بسيار بخوان تا به ياد آورده شوي.  فراموش شده بربط را گرفته، در شهر گردش نما  اي زانية16
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ود كه خداوند از صور تفقّد خواهد نمود و به اجرات خويش برگشته با جميع ممالك جهان كه بر روي زمين  و بعد از انقضاي هفتاد سال واقع مي ش17
 .است زنا خواهد نمود

 و تجارت و اجرت آن براي خداوند وقف شده ذخيره و اندوخته نخواهد شد بلكه تجارتش براي مقربان درگاه خداوند خواهد بود تا به اسيري بخورند و 18
 .اخر بپوشندلباس ف
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 . اينك خداوند زمين را خالي و ويران مي كند، و آن را واژگون ساخته، ساكنانش را پراكنده مي سازد1
2ثَل قرض گيرنده و مثَل قرض دهنده، مثَل فروشنده و مثَل مشتري، مثَل خاتونش و مثَل كنيز، مثَل آقايش و مثَل بنده، مثَل كاهن و مثَل قوم، مثَل سود  و م

 .خوار، مثَل سود دهنده خواهد بود
 . و زمين بالكّل خالي و بالكّل غارت خواهد شد زيرا خداوند اين سخن را گفته است3
 .ربع مسكون كاهيده و پژمرده مي گردد، شريفان اهل زمين كاهيده مي شوند.  زمين ماتم مي كند و پژمرده مي شود4
 .را كه از شرايع تجاوز نموده و فرايض را تبديل كرده و عهد جاوداني را شكسته اند زمين زير ساكنانش ملوث مي شود زي5
 .لهذا ساكنان زمين سوخته  شده اند و مردمان، بسيار كم باقي مانده اند.  بنابراين لعنت، جهان را فاني كرده است و ساكنانش سزا يافته اند6
 .          تمامي شاددالن آه مي كشند شيرة انگور ماتم مي گيرد و مو كاهيده مي گردد و 7

 .        شادماني دفّها تلف شده، آواز عشرت كنندگان باطل و شادماني بربطها ساكت خواهد شد8

 .    شراب را با سرودها نخواهند آشاميد و  مسكرات براي نوشندگانش تلخ خواهد شد9

 .  داخل آن نتواند شد قرية خرابه منهدم مي شود و هر خانه بسته مي گردد كه كسي10

 .   هرگونه شادماني تاريك گرديده و سرور زمين رفع شده است.  غوغايي براي شراب در كوچه ها است11

 . ويراني در شهر باقي است و دروازه هايش به هالكت خرد شده است12
 .وشه هايي كه بعد از چيدن انگور باقي مي ماند زيرا كه در وسط زمين در ميان قوم هايش چنين خواهد شد مثل تكانيدن زيتون و مانند خ13
 . اينان آواز خود را بلند كرده، ترنّم خواهند نمود و دربارة كبريايي خداوند از دريا صدا خواهند زد14
 . از اين جهت خداوند را در بالد مشرق و نام يهوه خداي اسرائيل را در جزيره هاي دريا تمجيد نماييد15
خيانت كاران خيانت ورزيده، خيانت كاران به ! وا حسرتا، وا حسرتا، واي بر من: اما گفتم. سرودها را شنيديم كه عادالن را جالل باد از كرانهاي زمين 16

 .شدت خيانت ورزيده اند
 . اي ساكن زمين ترس و حفره و دام بر تو است17
و هركه از ميان فره برآيد گرفتار دام خواهد شد زيرا كه روزنه هاي عليين باز  و واقع خواهد شد كه هركه از آواز ترس بگريزد به حفره خواهد افتاد 18

 .شده و اساسهاي زمين متزلزل مي باشد
 .زمين تماماً از هم پاشيده و زمين به شدت متحرك گشته است.  زمين بالكّل منكسرشده19
پس افتاده است كه بار ديگر نخواهد . تحرك و گناهش بر آن سنگين است زمين مثل مستان افتان و خيزان است و مثل سايه بان به چپ و راست م20

 .برخاست
 . و در آن روز واقع خواهد شد كه خداوند گروه شريفان را بر مكان بلند ايشان و پادشاهان زمين را بر زمين سزا خواهد داد21
 .يد و بعد از روزهاي بسيار، ايشان طلبيده خواهند شد و ايشان مثل اسيران در چاه جمع خواهند شد و در زندان بسته خواهند گرد22
 .  و ماه خجل و آفتاب رسوا خواهد گشت زيرا كه يهوه صبايوت در كوه صهيون و در اورشليم و به حضور مشايخ خويش، با جالل سلطنت خواهد نمود23

 
25 

 زيرا كارهاي عجيب كرده اي و تقديرهاي قديم تو امانت و راستي  گويم، اي يهوه، تو خداي من هستي؛ پس تو را تسبيح مي خوانم و نام تو را حمد مي 1
 .است

 . چونكه شهري را توده و قرية حصين را خرابه گردانيده اي و قصر غريبان را كه شهر نباشد و هرگز بنا نگردد2
 .د بنابراين قوم عظيم، تو را تمجيد مي نمايند و قرية امت هاي ستم پيشه از تو خواهند ترسي3
 چونكه براي فقيران قلعه و به جهت مسكينان در حين تنگي ايشان قلعه بودي و ملجا از طوفان و سايه از گرمي، هنگامي كه نفخة ستمكاران مثل طوفان 4

 .بر ديوار مي بود
 .اهد شد و غوغاي غريبان را مثل گرمي در جاي خشك فرود خواهي آورد و سرود ستمكاران مثل گرمي از ساية ابر پست خو5
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 و يهوه صبايوت در اين كوه براي همة قوم ها ضيافتي از لذايذ برپا خواهد نمود، يعني ضيافتي از شرابهاي كهنه از لذايذ پر مغز و از شرابهاي كهنة 6
 .مصفّا

 . كرد و در اين كوه روپوشي را كه بر تمامي قوم ها گسترده است و ستري را كه جميع امت ها را مي پوشاند تلف خواهد7
 و موت را تا ابداآلباد نابود خواهد ساخت و خداوند يهوه اشكها را از هر چهره پاك خواهد نمود و عار قوم خويش را از روي تمامي زمين رفع خواهد 8

 .كرد، زيرا خداوند گفته است
اين خداوند است كه منتظر او بوده ايم پس از نجات .  داداينك اين خداي ما است كه منتظر او بوده ايم و ما را نجات خواهد«:  و در آن روز خواهند گفت9

 .او مسرور و شادمان شد
 . زيرا كه دست خداوند بر اين كوه قرارخواهد گرفت و موآب در مكان خود پايمال خواهد شد چنانكه كاه در آب مزبله پايمال مي شود10
 جهت شنا كردن دستهاي خود را مي گشايد و غرور او را با حيله هاي دستهايش  و او دستهاي خود را در ميان آن خواهد گشاد مثل شناوري كه به11

 .پست خواهد گردانيد
 . و قلعة بلند حصارهايت را خم كرده، بزير خواهد افكند و بر زمين با غبار يكسان خواهد ساخت12

 
26 

 .      ه ديوارها و حصار آن نجات است در آن روز، اين سرود در زمين يهودا سراييده خواهد شد؛ ما را شهري قوي است ك1

 . دروازه ها را بگشاييد تا امت عادل كه امانت را نگاه مي دارند داخل شوند2
 . دل ثابت را در سالمتي كامل نگاه خواهي داشت، زيرا كه بر تو توكّل دارد3
 . بر خداوند تا به ابد توكّل نماييد، چونكه درياه يهوه صخرة جاوداني است4
 .آن را به زمين انداخته، با خاك يكسان مي سازد. ا آناني را كه بر بلنديها ساكنند، فرود مي آورد؛ و شهر رفيع را به زير مي اندازد زير5
 . پايها آن را پايمال خواهد كرد، يعني پايهاي فقيران و قدمهاي مسكينان6
 . هموار خواهي ساختاي تو كه مستقيم هستي، طريق عادالن را.  طريق عادالن استقامت است7
 .و جان ما به اسم تو و ذكر تو مشتاق است.  پس اي خداوند در طريق داوريهاي تو انتظار تو را كشيده ايم8
 شبانگاه به جان خود مشتاق تو هستم، و بامدادان به روح خود در اندرونم تو را مي طلبم، زيرا هنگامي كه داوريهاي تو بر زمين آيد، سكنة ربع مسكون 9

 .عدالت را خواهند آموخت
 .در زمين راستان شرارت مي ورزد و جالل خداوند را مشاهده نمي نمايد.  هرچند بر شرير ترحم شود عدالت را نخواهد آموخت10
يز دشمنانت را فرو و آتش ن.  خجل خواهند شد ليكن چون غيرت تو را براي قوم مالحظه كنند،.  اي خداوند دست تو برافراشته شده است اما نمي بينند11

 .خواهد برد
 . زيرا كه تمام كارهاي ما را نيز براي ما به عمل آورده اي.  اي خداوند سالمتي را براي ما تعيين خواهي نمود12

 .اما به تو فقط اسم تو را ذكر خواهيم كرد.  اي يهوه خداي ما آقايان غير از تو بر ما استيال داشتند13
 .بنابراين ايشان را سزا داده، هالك ساختي و تمام ذكر ايشان را محو نمودي. خيالها گرديدند و نخواهند برخاست. واهند شد ايشان مردند و زنده نخ14
 .و تمامي حدود زمين را وسيع گردانيدي.  قوم را مزيد ساخته، خويشتن را جالل دادي  قوم را افزودي اي خداوند،15
 .و چون ايشان را تأديب نمايي دعاهاي خفيه خواهند ريخت. خواهند طلبيد اي خداوند ايشان در حين تنگي، تو را 16
 . مثل زن حامله اي كه نزديك زاييدن باشد و درد او را گرفته، از آالم خود فرياد بكند، همچنين ما نيز اي خداوند در حضور تو هستيم17
 .جات به ظهور نياورديم و ساكنان ربع مسكون نيفتادندو در زمين هيچ ن.  حامله شده، درد زه ما را گرفت و باد را زاييديم18
و . زيرا كه شبنم تو شبنم نباتات است! اي شما كه در خاك ساكنيد بيدار شده، ترنّم نماييد.  مردگان تو زنده خواهند شد و جسدهاي من خواهند برخاست19

 .زمين مردگان خود را بيرون خواهد افكند
 .خويشتن را اندك لحظه اي پنهان كنيد تا غضب بگذرد. اي خويش داخل شويد و درهاي خود را در عقب خويش ببنديد اي قوم من بياييد به حجره ه20
پس زمين خونهاي خود را مكشوف خواهد ساخت و .  زيرا اينك خداوند از مكان خود بيرون مي آيد تا سزاي گناهان ساكنان زمين را به ايشان برساند21

 .هان نخواهد نمودكشتگان خويش را ديگر پن
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 در آن روز خداوند به شمشيرِ سخت عظيمِ محكمِ خود آن مار تيز رو لوياتان را و آن مار پيچيده لوياتان را سزا خواهد داد و آن اژدها را كه در دريا 1
 .است خواهد كشت

 .    در آن روز براي آن تاكستان شراب بسراييد2
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 .شب و روز آن را نگاهباني مي نمايم كه مبادا احدي به آن ضرر برساند. ي دارم و هر دقيقه آن را آبياري مي نمايم من كه يهوه هستم آن را نگاه م3
 . آنها را با هم مي سوزانيدم كاش كه خس و خار با من به جنگ مي آمدند تا بر آنها هجوم آورده،.  خشم ندارم4
 . با من صلح مي نمود يا به قوت من متمسك مي شد تا با من صلح بكند و5
 . و ايشان روي ربع مسكون را از ميوه پرخواهند ساخت.  در ايام آينده، يعقوب ريشه خواهد زد و اسرائيل غنچه و شكوفه خواهد آورد6

  آيا او را زد بطوري كه ديگران او را زدند؟ يا كشته شد بطوري كه مقتوالن وي كشته شدند؟  7

 .با باد سخت خويش او را در روز باد شرقي زايل ساختي. دازه با وي معارضه نمودي  چون او را دور ساختي به ان8
چون تمامي سنگهاي مذبح را مثل سنگهاي آهك نرم شده مي گرداند، آنگاه .  بنابراين گناه يعقوب از اين كفّاره شده و رفع گناه او تمامي نتيجة آن است9

 .اشريم و بتهاي آفتاب ديگر برپا نخواهد شد
در آنجا گوساله ها خواهند چريد و در آن خوابيده، .  زيرا كه آن شهر حصين مفرد خواهد شد و آن مسكن، مهجور و مثل بيابان واگذاشته خواهد شد10

 .شاخه هايش را تلف خواهند كرد
ا خواهند سوزانيد، زيرا كه ايشان قوم بيفهم پس زنان آمده، آنها ر. پس زنان آمده، آنها را خواهند شد.  چون شاخه هايش خشك شود شكسته خواهد شد11

 .لهذا آفرينندة ايشان بر ايشان ترحم نخواهد نمود و خالق ايشان بر ايشان شفقت نخواهد كرد. هستند
 . كرده خواهيد شدو شما اي بني اسرائيل يكي يكي جمع.  و در آن روز واقع خواهد شد كه خداوند از مسيل نهر فرات تا وادي مصر غلّه را خواهد كوبيد12
و خداوند را در كوه .  و در آن روز واقع خواهد شد كه كَرِنّاي بزرگ نواخته خواهد شد و گم شدگان زمين آشور و رانده شدگان زمين مصر خواهند آمد13

 .مقدس يعني در اورشليم عبادت خواهند نمود
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 .جالل وي، كه بر سر وادي بارور مغلوبان شراب است واي بر تاج تكبر ميگساران افرايم و بر گل پژمردة زيبايي 1
 . اينك خداوند كسي زورآور و توانا دارد كه مثل تگرگ شديد و طوفان مهلك و مانند سيل آبهاي زورآور سرشار، آن را به زور بر زمين خواهد انداخت2
 . و تاج تكبر ميگساران افرايم زير پايها پايمال خواهد شد3
ايي جالل وي كه بر سر وادي بارور است، مثل نوبر انجيرها قبل از تابستان خواهد بود كه چون بيننده آن را بيند وقتي كه هنوزدر  و گل پژمردة زيب4

 .دستش باشد، آن را فرو مي برد
 . و در آن روز يهوه صبايوت به جهت بقية قوم خويش تاج جالل و افسر جمال خواهد بود5
 .ه داوري مي نشينند و قوت براي آناني كه جنگ را به دروازه ها برمي گردانند خواهد بود و روح انصاف براي آنان كه ب6
. هم كاهن و هم نبي از مسكرات گمراه شده اند و از شراب بلعيده گرديده اند.  ولكن اينان نيز از شراب گمراه شده اند و از مسكرات سرگشته گرديده اند7

 . گمراه گرديده اند و در داوري مبهوت گشته انداز مسكرات سرگشته شده اند و دررؤيا
 .  زيرا كه همة سفره ها از قي و نجاست پر گرديده و جايي نمانده است8

  كدام را معرفت خواهد آموخت و اخبار را به كه خواهد فهمانيد؟ آيا نه آناني را كه از شير باز داشته و از پستانها گرفته شده اند؟9

 .  و حكم بر حكم، قانون بر قانون و قانون بر قانون اينجا اندكي و آنجا اندكي خواهد بود زيرا كه حكم بر حكم10

 . زيرا كه با لبهاي الكن و زبان غريب با اين قوم تكلّم خواهد نمود11
 .داما نخواستند كه بشنون. پس خسته شدگان را مستريح سازيد و آرامي همين است. راحت همين است«:  كه به ايشان گفت12
 و كالم خداوند براي ايشان حكم بر حكم و حكم بر حكم، قانون بر قانون و قانون بر قانون، اينجا اندكي و آنجا اندكي خواهد بود تا بروند و به پشت 13

 .افتاده، منكسر گردند و به دام افتاده، گرفتار شوند
 .شليم اند كالم خداوند را بشنويد بنابراين، اي مردان استهزا كننده و اي حاكمان اين قوم كه در اور14
 از آنجا كه گفته ايد با موت عهد بسته ايم و با هاويه همداستان شده ايم، پس چون تازيانة مهلك بگذرد به ما نخواهد رسيد زيرا كه دروغها را ملجاي 15

 .خود نموديم و خويشتن را زير مكر مستورساختيم
ينك در صهيون سنگ بنيادي نهادم يعني سنگ آزموده و سنگ زاويه اي گرانبها و اساس محكم پس هركه ايمان ا«:  بنابراين خداوند يهوه چنين مي گويد16

 .آورد تعجيل نخواهد نمود
 .  و انصاف را ريسمان مي گردانم و عدالت را ترازو و تگرگ ملجاي دروغ را خواهد رفْت و آبها ستر را خواهد شد17

 .شد و ميثاق شما با هاويه ثابت نخواهد ماند و چون تازيانة شديد بگذرد شما از آن پايمال خواهيد شد و عهد شما با موت باطل خواهد 18
 . هر وقت كه بگذرد شما را گرفتارخواهد گذشت و فهميدن اخبار باعث هيبت محض خواهد شد19
 .      ه كسي خويشتن را بپوشاند زيرا كه بستر كوتاه تر است از آنكه كسي بر آن دراز شود و لحاف تنگ تر است از آنك20
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 زيرا خداوند چنانكه در كوه فراصيم كرد خواهد برخاست و چنانكه در وادي جبعون نمود خشمناك خواهد شد، تا كار خود يعني كار عجيب خود را بجا 21
 .آورد و عمل خويش يعني عمل غريب خويش را به انجام رساند

 .ي شما محكم گردد، زيرا هالكت و تقديري را كه از جانب خداوند يهوه صبايوت بر تمامي زمين مي آيد شنيده ام پس اآلن استهزا منماييد مبادا بندها22
 . گوش گيريد و آواز مرا بشنويد و متوجه شده، كالم مرا استماع نماييد23
  و هموار مي نمايد؟ آيا برزگر، همة روز به جهت تخم پاشيدن شيار مي كند و آيا همة وقت زمين خود را مي شكافد24

 آيا بعد از آنكه رويش را هموار كرد، گشنيز را نمي پاشد و زيره را نمي افشاند و گندم را در شيارها و جو را در جاي معين و ذرت را در حدودش نمي 25
 گذارد؟

 . زيرا كه خدايش او را به راستي مي آموزد و او را تعليم مي دهد26
 .ز كوبيده نمي شود و چرخ ارابه بر زيره گردانيده نمي گردد، بلكه گشنيز به عصا و زيره به چوب تكانيده مي شود چونكه گشنيز با گردون تي27
 . گندم آرد مي شود زيرا كه آن را هميشه خرمن كوبي نمي كند و هرچند چرخ ارابه و اسبان خود را بر آن بگردان، آن را خُرد نمي كند28
 .وت كه عجيب الّراي و عظيم الحكمت است، صادر مي گردد اين نيز از جانب يهوه صباي29
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 .سال بر سال مزيد كنيد و عيدها دور زنند. شهري كه داود در آن خيمه زد! واي بر اَريئيل!  واي بر اَريئيل1
 . و من اريئيل را به تنگي خواهم انداخت و ماتم و نوحه گري خواهد بود و آن براي من مثل اريئيل خواهد بود2
 . و بر تو به طرف اردو زده، تو را به باره ها محاصره خواهم نمود و منجنيقها بر تو خواهم افراشت3
 و به زير افكنده شده، از زمين تكلّم خواهي نمود و كالم تو از ميان غبار پست خواهد گرديد و آواز تو از زمين مثل آواز جن خواهد بود و زبان تو ميان 4

 .غبار زمزم خواهد كرد
 .و اين بغته در لحظه اي واقع خواهد شد.  اما گروه دشمنانت مثل گرد نرم خواهند شد و گروه ستم كيشان مانند كاه كه مي گذرد5
 . و از جانب يهوه صبايوت با رعد و زلزله و صوت عظيم و گردباد و طوفان و شعلة آتش سوزنده از تو پرسش خواهد شد6
با اريئيل جنگ مي كنند، يعني تمامي آناني كه بر او و بر قلعة وي مقاتله مي نمايند و او را به تنگ مي آورند مثل خواب و  و جمعيت تمام امت هايي كه 7

 .رؤياي شب خواهند شد
ون يا شخص تشنه كه خواب مي بيند كه آب مي نوشد و چ.  و مثل شخص گرسنه كه خواب مي بيند كه مي خورد و چون بيدار شود شكم او تهي است8

 .همچنين تمامي جماعت امت هايي كه با كوه صهيون جنگ مي كنند، خواهند شد. بيدار شود اينك ضعف دارد و جانش مشتهي    مي باشد
 .ايشان مست مي شوند، ليكن نه از شراب و نوان مي گردند، اما نه از مسكرات.  درنگ كنيد و متحير باشيد و تمتّع بريد و كور باشيد9
 .و انبيا و رؤساي شما يعني رائيان را محجوب كرده است. وند بر شما روح خواب سنگين را عارض گردانيده، چشمان شما را بسته است زيرا خدا10
نمي : اين را بخوان و او مي گويد:  و تمامي رؤيا براي شما مثل كالم تومار مختوم گرديده است كه آن را به كسي كه خواندن مي داند داده، مي گويند11

 .توانم چونكه مختوم است
 . و آن طومار را به كسي خواندن نداند داده، مي گويند اين را بخوان و او مي گويد خواندن نمي دانم12
د و چونكه اين قوم از دهان خود به من تقرب مي جويند و به لبهاي خويش مرا تمجيد مي نمايند، اما دل خود را از من دور كرده ان«:  و خداوند مي گويد13

 ترس ايشان از من وصيتي است كه از انسان آموخته اند؛

 . بنابراين اينك من بار ديگر با اين قوم عمل عجيب و غريب بجا خواهم آورد و حكمت حكميان ايشان باطل و فهم فهيمان ايشان مستور خواهد شد14
كيست كه ما را ببيند و كيست : عمال ايشان در تاريكي مي باشد و مي گويند واي بر آناني كه مشورت خود را از خداوند بسيار عميق پنهان مي كنند و ا15

 كه ما را بشناسد؟

آيا كوزه گر مثل گل محسوب شود يا مصنوع دربارة صانع خود گويد مرا نساخته است و يا تصوير دربارة مصورش !  اي زير و زبر كنندگان هر چيز16
 گويد كه فهم ندارد؟

 واقع نخواهد شد كه لبنان به بوستان مبدل گردد و بوستان به جنگل محسوب شود؟ آيا در اندك زماني 17

 . و در آن روز كّران كالم كتاب را خواهند شنيد و چشمان كوران از ميان ظلمت و تاريكي خواهد ديد18
 . خواهند نمود و حليمان شادماني خود را در خداوند مزيد خواهند كرد و مسكينان مردمان در قدوس اسرائيل وجد19
 . زيراكه ستمگران نابود و استهزا كنندگان معدوم خواهند گرديد20
 . كه انسان را به سخني مجرم مي سازند و براي كسي كه در محكمه حكم مي كند دام   مي گسترانند و عادل را به بطالت منحرف مي سازند21
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دان يعقوب چنين مي گويد كه از اين به بعد يعقوب خجل نخواهد شد و رنگ چهره اش ديگر  بنابراين خداوند كه ابراهيم را فديه داده است دربارة خان22
 .نخواهد پريد

 بلكه چون فرزندان خود را كه عمل دست من مي باشند، در ميان خويش بيند، آنگاه ايشان اسم مرا تقديس خواهند كرد و از خداي اسرائيل خواهند 23
 .ترسيد

 .دارند فهيم خواهند شد و متمردان تعليم را خواهند آموخت و آناني كه روح گمراهي 24
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 . خداوند مي گويد كه واي بر پسران فتنه انگيز كه مشورت مي كنند ليكن نه از من، و عهد مي بندند ليكن نه از روح من، تا گناه را بر گناه مزيد نمايند1
 . سؤال نمي نمايند و به قوت فرعون پناه مي گيرند و به ساية مصر اعتماد دارند كه براي فرود شدن به مصر عزيمت مي كنند اما از دهان من2
 . لهذا قوت فرعون خجالت و اعتماد به ساية مصر رسوايي شما خواهد بود3
 .        زيرا كه سروران او در صَوعن هستند و ايلچيان وي به جانيس رسيده اند4

 . ده ندارند، خجل خواهند شد كه نه معاونت و نه منفعتي بلكه خجالت و رسوايي نيز براي ايشان خواهند بود همگي ايشان از قومي كه براي ايشان فاي5

از ميان زمين تنگ و ضيق كه از آنجا شيرماده و اسد و افعي و مار آتشين پرنده مي آيد، توانگري خويش را بر پشت :  وحي دربارة بهيموت جنوبي6
 . كوهان شتران نزد قومي كه منفعت ندارند مي برنداالغان و گنجهاي خود را بر

 . چونكه اعانت مصريان عبث و بي فايده است از اين جهت ايشان را رهب الجلوس ناميدم7
 .     اآلن بيا و اين را در نزد ايشان بر لوحي بنويس و بر طوماري مرقوم ساز تا براي ايام آينده تا ابداآلباد بماند8

 .پسراني كه نمي خواهند شريعت خداوند را استماع نمايند. وم فتنه انگيز و پسران دروغگو مي باشند زيراكه اين ق9
 . رؤيت مكنيد و به انبيا كه براي ما به راستي نبوت ننماييد بلكه سخنان شيرين به ما گوييد و به مكايد نبوت كنيد:  كه به رائيان مي گويند10

 . تجاوز نماييد و قدوس اسرائيل را از نظر ما دور سازيد از راه منحرف شويد و از طريق11
 چونكه شما اين كالم را ترك كرديد و بر ظلم و فساد اعتماد كرده، بر آن تكيه نموديد،«:  بنابراين قدوس اسرائيل چنين مي گويد12

 .ه باشد و خرابي آن در لحظه اي بغته پديد آيد خواهد بود از اين جهت اين گناه براي شما مثل شكاف نزديك به افتادن كه در ديوار بلند پيش آمد13
 و شكستگي آن مثل شكستگي كوزة كوزه گر خواهد بود كه بي محابا خُرد مي شود، بطوري كه از پاره هايش پاره اي به جهت گرفتن آتش از آتشدان يا 14

 ».برداشتن آب از حوض يافت نخواهد شد
 . به انابت و آرامي نجات مي يافتيد و قوت شما از راحت و اعتماد مي بود؛ اما نخواستيد: ل چنين مي گويد زيرا خداوند يهوه قدوس اسرائي15

 .   ني بلكه بر اسبان فرار مي كنيم، لهذا فرار خواهيد كرد و بر اسبان تيزرو سوارمي شويم؛ لهذا تعاقب كنندگان شما تيزرو خواهند شد:  و گفتيد16

 . يك نفر فرارخواهند كرد و شما از نهيب پنج نفر خواهيد گريخت تا مثل بيرق بر قلّة كوه و علَم بر تلّي باقي مانيد هزار نفر از نهيب17
.  و از اين سبب خداوند انتظار مي كشد تا بر شما رأفت نمايد و از اين سبب برمي خيزد تا بر شما ترحم فرمايد چونكه يهوه خداي انصاف است18

 . كه منتظر وي باشندخوشابحال همگاني
 زيرا كه قوم در صهيون در اورشليم ساكن خواهند بود و هرگز گريه نخواهي كرد و به آواز فريادت بر تو ترحم خواهد كرد، و چون بشنود تو را اجابت 19

 .خواهد نمود
 . شد بلكه چشمانت معلّمان تو را خواهد ديد و هرچند خداوند شما را نان ضيق و آب مصيبت بدهد ، اما معلّمانت بار ديگر مخفي نخواهند20
 .راه اين است، در آن سلوك بنما هنگامي كه به طرف راست يا چپ مي گردي:  و گوشهايت سخني را از عقب تو خواهد شنيد كه مي گويد21
مثل چيز نجس دور انداخته، به آن خواهي  و پوشش بتهاي ريختة نقرة خويش را و ستْر اصنام تراشيدة طالي خود را نجس خواهيد ساخت و آنها را 22

 .دور شو: گفت
 و باران تخمت را كه زمين خويش را به آن زرع مي كني و نان محصول زمينت را خواهد داد و آن پر مغز و فراوان خواهد شد و در آن زمان مواشي 23

 .تو در مرتع وسيع خواهند چريد
 .د، آذوقة نمك دار را كه با غربال و اوچوم پاك شده است خواهند خورد و گاوان و االغانت كه زمين را شيار مي نماين24
 . و در روز كشتار عظيم كه برجها در آن خواهد افتاد، نهرها و جويهاي آب بر هر كوه بلند و به هر تلّ مرتفع جاري خواهد شد25
د، روشنايي ماه مثل روشنايي آفتاب و روشنايي آفتاب هفت  و در روزي كه خداوند شكستگي قوم خود را ببندد و ضرب جراحت ايشان را شفا ده26

 . چندان مثل روشنايي هفت روز خواهد بود

 . اينك اسم خداوند از جاي دورمي آيد، در غضب خود سوزنده و در ستون غليظ و لبهايش پر از خشم و زبانش مثل آتش سوزان است27
 .نكه امت ها را به غربال مصيبت بريزد و دهنة ضاللت را بر چانة قوم ها بگذارد و نفخة او مثل نهر سرشار تا به گردن مي رسد تا آ28
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 و شما را سرودي خواهد بود مثل شب تقديس نمودن عيد و شادماني دل مثل شب تقديس نمودن عيد و شادماني دل مثل آناني كه روانه مي شوند تا به 29
 .آواز ني به كوه خداوند نزد صخره اسرائيل بيايند

 و خداوند جالل آواز خود را خواهد شنوانيد و فرود آوردن بازوي خود را با شدت غضب و شعلة آتش سوزنده و طوفان و سيل و سنگهاي تگرگ 30
 .ظاهر خواهد ساخت

 . زيرا كه آشور به آواز خداوند شكسته خواهد شد و او را با عصا خواهد زد31
 .    آورد با دف و بربط خواهد بود و با جنگهاي پر شورش با آن مقاتله خواهد نمود و هر ضرب عصاي قضا كه خداوند به وي خواهد32

آن را عميق و وسيع ساخته است كه توده اش آتش و هيزم بسيار است و نفخة .  زيرا كه تُوفَتْ از قبل مهيا شده و براي پادشاه آماده گرديده است33
 . خداوند مثل نهر كبريت آن را مشتعل خواهد ساخت
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 زانرو كه كثيرند و بر سواران زانرو كه بسيار قوي اند، توكلّ  واي بر آناني كه به جهت اعانت به مصر فرود آيند و بر اسبان تكيه نمايند و بر ارابه ها، 1
 .كنند؛ اما بسوي قدوس اسرائيل نظر نكنند و خداوند را طلب ننمايند

 . كالم خود را برنخواهد گردانيد و به ضد خاندان شريران و اعانت بدكاران خواهد برخاست و او نيز حكيم است و بال را مي آورد و2
 اما مصريان انسانند و نه خدا و اسبان ايشان جسدند و نه روح و خداوند دست خود را دراز مي كند و اعانت كننده را لغزان و اعانت كرده شده را افتان 3

 .د شددو ايشان هالك خواهن گردانيده، هر
چنانكه شير و شير ژيان بر شكار خود غرش مي نمايد، هنگامي كه گروه شبانان بر وي جمع شوند و از صداي :  زيرا خداوند به من چنين گفته است4

 .ايشان نترسيده از غوغاي ايشان سر فرو نمي آورد، همچنان يهوه صبايوت نزول مي فرمايد تا براي كوه صهيون و تلّ آن مقاتله نمايد
 مثل مرغان كه در طيران باشند، همچنان يهوه صبايوت اورشليم را حمايت خواهد نمود و حمايت كرده، آن را رستگار خواهد ساخت و از آن در گذشته، 5

 .خالصي خواهد داد
 . اي بني اسرائيل، بسوي آن كس كه بر وي بينهايت عصيان ورزيده ايد بازگشت نماييد6
 .ام از ايشان بتهاي نقره و بتهاي طالي خود را كه دستهاي شما آنها را به جهت گناه خويش ساخته است، ترك خواهند نمود زيرا كه در آن روز هر كد7
 . آنگاه آشور به شمشيري خواهد گريخت و جوانانش خراج گذارخواهند شد8
تش او در صهيون و كورة وي در اورشليم است اين را مي يهوه كه آ.  و صخرة او از ترس زايل خواهد شد و سرورانش از علَم مبهوت خواهند گرديد9

 .گويد
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 . اينك پادشاهي به عدالت سلطنت خواهد نمود و سروران به انصاف حكمراني خواهند كرد1
ورنده خواهد و مانند جويهاي آب در جاي خشك و ساية صخرة عظيم در زمين تعب آ.  و مردي مثل پناه گاهي از باد و پوششي از طوفان خواهد بود2

 .بود
 . و چشمان بينندگان تار نخواهد شد و گوشهاي شنوندگان اصغا خواهد كرد3
 . و دل شتابندگان معرفت را خواهد فهميد و زبان الكنان كالم فصيح را به ارتجال خواهد گفت4
 . و مرد لئيم بار ديگر كريم خوانده نخواهد شد و مرد خسيس نجيب گفته نخواهد گرديد5
 به ضد خداوند به ضاللت سخن گويد و جان  مرد لئيم به اآلمت متكلّم خواهد شد و دلش شرارت را بعمل خواهد آورد تا نفاق را بجا آورده، زيرا 6

 .گرسنگان را تهي كند و آب تشنگان را دور نمايد
 .مايد، هنگامي كه مسكينان به انصاف سخن مي گويند آالت مرد لئيم نيز زشت است و تدابير قبيح مي نمايد تا مسكينان را به سخنان دروغ هالك ن7
 .  اما مرد كريم تدبيرهاي كريمانه مي نمايد و به كَرم پايدار خواهد شد8

 . اي زنان مطمئّن برخاسته، آواز مرا بشنويد و اي دختران ايمن سخن مرا گوش گيريد9
 .انرو كه چيدن انگور قطع مي شود و جمع كردن ميوه ها نخواهد بود اي دختران ايمن بعد از يك سال و چند روزي مضطرب خواهيد شد ز10
 .لباس را كنده، برهنه شويد و پالس بر ميان خود ببنديد.  اي زنان مطمئن بلرزيد و اي دختران ايمن مضطرب شويد11
 . براي مزرعه هاي دلپسند و موهاي بارور سينه خواهند زد12
 .ييد بلكه بر همة خانه هاي شادماني در شهر مفتخر بر زمين قوم من خار و خس خواهد رو13
 زيرا كه قصر منهدم و شهر معمور متروك خواهد شد و عوفل و ديده بانگاه به بيشه اي سباع و محل تفرج خران وحشي و مرتع گله ها تا به ابد مبدل 14

 .خواهد شد
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 .به بوستان مبدل گردد و بوستان به جنگل محسوب شود تا زماني كه روح از اعلي علييم بر ما ريخته شود و بيابان 15
 . آنگاه انصاف در بيابان ساكن خواهد شد و عدالت در بوستان مقيم خواهد گرديد16
 . و عمل عدالت سالمتي و نتيجة عدالت آرامي و اطمينان خواهد بود تا ابداالباد17
 . آرامي ساكن خواهند شد و قوم من در مسكن سالمتي و در مساكن مطمئن و در منزلهاي18
 . و حين فرود آمدن جنگل بگرگ خواهد باريد و شهر به دركة اسفل خواهد افتاد 19
 . خوشابحال شما كه بر همة آبها تخم مي كاريد و پايهاي گاو و االغ را رها مي سازيد20
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هنگامي كه غارت را به اتمام رسانيدي، غارت خواهي شد و زماني كه .  واي بر تو اي غارتگر كه غارت نشدي و اي خيانت كاري كه با تو خيانت نورزيدند1
 . از خيانت نمودن دست برداشتي، به تو خيانت خواهند ورزيد

 .  اي خداوند بر ما ترحم فرما زيرا كه منتظر تو مي باشيم و هر بامداد بازوي ايشان باش و در زمان تنگي نيز نجات ما بشو2

 يخنتد و چون خويشتن را برافرازي امت ها پراكنده خواهند شد و از آواز غوغا، قوم گر3

 . و غارت شما را جمع خواهند كرد بطوري كه موران جمع مي نمايند و بر آن خواهند جهيد بطوري كه ملخها مي جهند4
 .خواهد ساخت خداوند متعال مي باشد زانرو كه در اعلي علّيين ساكن است و صَهيون را از انصاف و عدالت مملّو 5
 . و فراواني نجات و حكمت و معرفت استقامت اوقات توخواهد شد و ترس خداوند خزينة او خواهد بود6
 . اينك شجاعان ايشان در بيرون فرياد مي كنند و رسوالن سالمتي زار زار گريه مي نمايند7
 .هرها را خوار نموده، به مردمان اعتنا نكرده استعهد را شكسته است و ش.  شاهراهها ويران مي شود و راه گذريان تلف مي گردند8
 .  زمين ماتم كنان كاهيده شده است و لبنان خجل گشته، تلف گرديده است و شارون مثل بيابان شده و باشان و كَرملْ برگهاي خود را ريخته اند9

 .واهم گرديد خداوند مي گويد كه اآلن برمي خيزم و حال خود را برمي افرازم و اكنون متعال خ10
 .و نَفَس شما آتشي است كه شما را خواهد سوزانيد.  و شما از كاه حامله شده، خس خواهيد زاييد11
 . و قوم ها مثل آهك سوخته  و مانند خارهاي قطع شده كه از آتش مشتعل گردد خواهند شد12
 .اشيد، جبروت مرا بدانيد اي شما كه دور هستيد، آنچه را كه كرده ام بشنويد و اي شما كه نزديك مي ب13
كيست از ما كه در آتش سوزنده ساكن خواهد شد و كيست از :  گناه كاراني كه در صهيون اند مي ترسند و لرزه منافقان را فروگرفته است و مي گويند14

 ما كه در تارهاي جاوداني ساكن خواهد گرديد؟

 و سود ظلم را خوار شمارد و دست خويش را از گرفتن رشوه بيفشاند گوش خود را از  اما آنكه به صداقت سالك باشد و به استقامت تكلّم نمايد15
 اصغاي خون ريزي بيندد و چشمان خود را از ديدن بديها برهم كُند؛

 .  او در مكانهاي بلند ساكن خواهد شد و ملجاي او مالذ صخره ها خواهد بود نان او داده خواهد شد و آب او ايمن خواهد بود16

 .شمانت پادشاه را در زيباييش خواهد ديد و زمين بي پايان را خواهد نگريست چ17
 كجا است نويسنده و كجا است وزن كنندة خراج و كجا است شمارندة برجها؟:  دل تو متذكر آن خوف خواهد شد وخواهي گفت18

 . ي فهميد بار ديگر نخواهي ديد قوم ستم پيشه و قوم دشوار لغت را كه نمي تواني شنيد ولكن زبان را كه نمي توان19

و چشمانت اورشليم مسكن سالمتي را خواهد ديد يعني خيمه اي را ه منتقل نشود و ميخهايش كنده نگردد .  صهيون شهر جشن مقدس ما را مالحظه نما20
 . و هيچكدام از طنابهايش گسيخته نشود

نهرهاي وسيع خواهد بود كه در آن هيچ كشتي با پاروها داخل نخواهد شد و سفينة بزرگ  بلكه در آنجا خداوند ذوالجالل براي ما مكان جويهاي آب و 21
 .از آن عبور نخواهد كرد

 .خداوند پادشاه ما است پس ما را نجات خواهد داد. خداوند شريعت دهندة ما است.  زيرا خداوند داور ما است22
م نگاه دارد و بادبان را نتوانست بگشايد آنگاه غارت بسيار تقسيم شد و لنگان غنيمت را  ريسمانهاي تو سست بود كه پاية دكل خود را نتوانست محك23

 .بردند
 .  ليكن ساكن آن نخواهد گفت كه بيمار هستم و گناه قومي كه در آن ساكن باشند آمرزيده خواهد شد24
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 .ربع مسكون و هرچه از آن صادر باشد. آن بشنوندجهان و پري ! و اي قوم ها اصغا نماييد!  اي امت ها نزديك آييد تا بشنويد1
 .پس ايشان را به هالكت سپرده، بقتل تسليم نموده است.  زيرا كه غضب خداوند بر تمامي امت ها و خشم وي بر جميع لشكرهاي ايشان است2
 .گداخته مي گرددو از خون ايشان كوهها .  و كشتگان ايشان دورافكنده مي شوند و عفونت الشهاي ايشان برمي آيد3
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و تمامي لشكر آن پژمرده خواهند گشت، بطوريكه برگ از مو بريزد و .  و تمامي لشكر آسمان از هم خواهند پاشيد و آسمان مثل و مار پيچيده خواهد شد4
 .مثل ميوة نارس از درخت انجير

 .     براي داوري نازل مي شودو اينك بر ادوم و بر قوم مغضوب من.  زيرا كه شمشير من در آسمان سيراب شده است5

زيرا خداوند را در بصره قرباني است و ذبح .  شمشير خداوند پر خون شده و از پيه فربه گرديده است يعني از خون بره ها و بزها و از پيه گُردة قوچها6
 .عظيمي در زمين اَدوم

 . ن ايشان از خون سيراب شده، خاك ايشان از پيه فربه خواهد شد و گاوان وحشي با آنها خواهند افتاد و گوساله ها با گاوان نر، و زمي7

 . زيرا خداوند را روز انتقام و سال عقوبت به جهت دعوي صهيون خواهد بود8
 . و نهرهاي آن به قير و غبار آن به كبريت مبدل خواهد شد و زمينش قير سوزنده خواهد گشت9
 . نسالً بعد نسل خراب خواهد ماند كه كسي تا ابداآلباد در آن گذر نكند. د برآمد شب و روز خاموش نشده، دودش تا به ابد خواه10

 . بلكه مرغ سقّا و خارپشت آن را تصرف خواهند كرد و بوم و غراب در آن ساكن خواهند شد و ريسمان خرابي و شاقول ويراني را بر آن خواهد كشيد11
 .را به پادشاهي بخوانند و جميع رؤسايش نيست خواهند شد و از اشراف آن كسي در آنجا نخواهد بود كه او 12
 . و در قصرهايش خارها خواهد روييد و در قلعه هايش خسك و شترخار و مسكن گرگ و خانة شترمرغ خواهد شد13
 . خود آرامگاهي خواهد يافت و وحوش بيابان با شغال خواهند برخورد و غول به رفيق خود ندا خواهد داد و عفريت نيز در آنجا مأوا گزيده، براي14
 بچه هاي خود را زير ساية خود جمع خواهد كرد و درآنجا كركسها با يكديگرجمع   در آنجا تير مار آشيانه ساخته، تخم خواهد نهاد و بر آن نشسته،15

 .خواهند شد
ا مفقود نخواهد يافت زيرا كه دهان او اين را امر فرموده و يكي از اينها گم نخواهد شد و يكي جفت خود ر.  ازكتاب خداوند تفتيش نموده، مطالعه كنيد16

 .روح او اينها را جمع كرده است
و تا ابداآلباد متصرف آن خواهند شد و نسالً بعد نسل در آن .  و او براي آنها قرعه انداخته و دست او آن را به جهت آنها با ريسمان تقسيم نموده است17

 .سكونت خواهند داشت
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 .بان و زمين خشك شادمان خواهد شد و صحرا به وجد آمده، مثل گل سرخ خواهد شكفت بيا1
جالل يهوه و زيبايي خداي ما . شوكت لبنان و زيبايي كَرمل و شارون به آن عطا خواهد شد.  شكوفة بسيار نموده، با شادماني و ترنّم شادي خواهد كرد2

 .را مشاهده خواهند نمود
 .ازيد و زانوهاي لرزنده را محكم گردانيد دستهاي سست را قوي س3
 . او با عقوبت الهي مي آيد و شما را نجات خواهد داد. قوي شويد و مترسيد اينك خداي شما با انتقام مي آيد:  به دلهاي خائف بگوييد4

 . آنگاه چشمان كوران باز خواهد شد و گوشهاي كران مفتوح خواهد گرديد5
 .زيرا كه آبها در بيابان و نهرها در صحرا خواهد جوشيد. و خيزخواهند نمود و زبان گنگ خواهد سراييد آنگاه لنگان مثل غزال جست 6
 .در مسكني كه شغالها مي خوابند علف و بوريا و ني خواهد بود.  و سراب به بركه و مكان هاي خشك به چشمه هاي آب مبدل خواهد گرديد7
و .  به طريق مقدس ناميده خواهد شد و نجسان از آن عبور نخواهند كرد بلكه آن به جهت ايشان خواهد بود و در آنجا شاهراهي و طريقي خواهد بود و8

 .هركه در آن راه سالك شود اگر چه هم جاهل باشد گمراه نخواهد گرديد
 . بر آن سالك خواهند گشت شيري در آن نخواهد بود و حيوان درنده اي بر آن برنخواهد آمد و در آنجا يافت نخواهد شد بلكه ناجيان9
و شادماني و خوشي را خواهند .  و فديه شدگان خداوند بازگشت نموده، با ترنّم به صهيون خواهند آمد و خوشي جاوداني بر سر ايشان خواهد بود10

 . يافت و غم و ناله فرار خواهد كرد
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 .بر تمامي شهرهاي حصار دار يهودا برآمده، آنها را تسخير نمود و در سال چهاردهم حزقيا پادشاه واقع شد كه سنحاريب پادشاه آشور 1
 . فوقاني به راه مزرعة گازر ايستاد  و پادشاه آشور ربشاقي را از الكيش به اورشليم نزد حزقيا پادشاه با موكب عظيم فرستاد و او نزد قنات بركة2
 . آساف وقايع نگار نزد وي بيرون آمدند و الياقيم بن حلقيا كه ناظر خانه بود و شبناي كاتب و يوآخ بن3
 اين اعتماد شما كه بر آن توكّل مي نماييد چيست؟: به حزقيا بگوييد سلطان عظيم پادشاه آشور چنين مي گويد«:  و ربشاقي به ايشان گفت4

 شده اي؟     اآلن كيست كه بر او توكّل نموده اي كه به من عاصي .  مي گويم كه مشورت و قوت جنگ سخنان باطل است5

همچنان است .  آن را مجروح مي سازد  هان بر عصاي اين ني خرد شده يعني بر مصر توكّل مي نمايي كه اگر كسي بر آن تكيه كند به دستش فرو رفته،6
 .فرعون پادشاه مصر براي همگاني كه بر وي توكّل نمايند
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هوه خداي خود توكّل داريم آيا او آن نيست كه حزقيا مكان هاي بلند و مذبح هاي او را برداشته است و به يهودا و اورشليم گفته  و اگر مرا گويي كه بر ي7
 كه پيش اين مذبح سجده نماييد؟

 .شت پس حال با آقايم پادشاه آشور شرط ببند و من دو هزار اسب به تو مي دهم اگر از جانب خود سواران بر آنها تواني گذا8
  پس چگونه روي يك والي از كوچكترين بندگان آقايم را خواهي برگردانيد و بر مصر به جهت ارابه ها و سواران توكّل داري؟9

 .  و آيا من اآلن بي اذن يهوه بر اين زمين به جهت خرابي آن برآمده ام؟ يهوه مرا گفته است بر اين زمين برآي و آن را خراب كن10

تمنّا اينكه با بندگانت به زبان آرامي گفتگو نمايي زيرا آن را مي فهميم و با ما به زبان يهود در گوش :  شبنا و يوآخ به ربشاقي گفتند آنگاه اليقايم و11
 .مردمي كه برحصارند گفتگو منماي

كه بر حصار نشسته اند نفرستاده، تا ايشان با آيا آقايم مرا نزد آقايت و تو فرستاده است تا اين سخنان را بگويم؟ مگر مرا نزد مرداني :  ربشاقي گفت12
 شما نجاست خود را بخورند و بول خود را بنوشند؟

 .سخنان سلطان عظيم پادشاه آشور را بشنويد:  پس ربشاقي بايستاد و به آواز بلند به زبان يهود صدا زده، گفت13
 . تواند رهانيدحزقيا شما را فريب ندهد زيرا كه شما را نمي:  پادشاه چنين مي گويد14
 .   و حزقيا شما را بر يهوه مطمئن نسازد و نگويد كه يهوه البتّه ما را خواهد رهانيد و اين شهر به دست پادشاه آشور تسليم نخواهد شد15

كس از انجيرخود بخورد و با من صلح كنيد و نزد من بيرون آييد تا هركس از مو خود و هر:  به حزقيا گوش مدهيد زيرا كه پادشاه آشور چنين مي گويد16
 .هركس از آب چشمة خود بنوشد

 . تا بيايم و شما را به زمين مانند زمين خودتان بياورم يعني به زمين غلّه و شيره و زمين نان و تاكستانها17
 ا از دست پادشاه آشور رهانيده است؟آيا هيچكدام از خدايان امت ها زمين خود ر.  مبادا حزقيا شما را فريب دهد و گويد يهوه ما را خواهد رهانيد18

  خدايان حمات و ارفاد كجايند و خدايان سفروايم كجا و آيا سامره را از دست من رهانيده اند؟19

  از جميع خدايان اين زمينها كدامند كه زمين خويش را ازدست من نجات دهد؟20

 . امر فرموده و گفته بود كه او را جواب ندهيد اما ايشان سكوت نموده، به او هيچ جواب ندادند زيرا كه پادشاه21
 .  پس الياقيم بن حلقيا كه ناظر خانه بود و شبناي كاتب و يوآخ بن آساف وقايع نگار با جامة دريده نزد حزقيا آمدند و سخنان ربشاقي را به او باز گفتند22
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 .ه و پالس پوشيده، به خانة خداوند داخل شد و واقع شد كه چون حزقيا پادشاه اين را شنيد لباس خود را چاك زد1
   و الياقيم ناظر خانه و شبناي كاتب و مشايخ كهنه را ملبس به پالس نزد اشعيا ابن آموص نبي فرستاد،2
 . دن نيستحزقيا چنين مي گويد كه امروز روز تنگي و تأديب و اهانت است زيرا كه پسران بفم رحم رسيده اند و قوت زايي:  و به وي گفتند3

 شايد يهوه خدايت سخنان ربشاقي را كه آقايش پادشاه آشور او را براي اهانت نمودن خداي حي فرستاده است بشنود و سخناني را كه يهوه خدايت 4
 .پس براي بقيه اي كه يافت مي شوند تضرع نما. شنيده است توبيخ نمايد

 .        و بندگان حزقيا پادشا نزد اشعيا آمدند5

 .از سخناني كه شنيدي كه بندگان پادشاه آشور مرا بدانها كفر گفته اند، مترس: به آقاي خود چنين گوييد كه يهوه چنين مي فرمايد: اشعيا به ايشان گفت 6
 . همانا روحي بر او مي فرستم كه خبري شنيده، به واليت خود خواهد برگشت و او را در واليت خودش به شمشير هالك خواهم ساخت7
 . پس ربشاقي مراجعت كرده، پادشاه آشور را يافت كه با لبنه جنگ مي كرد زيرا شنيده بود كه از الكيش كوچ كرده است8
 :پس چون اين را شنيد باز ايلچيان نزد حزقيا فرستاده، گفت.  و او دربارة ترهاقه پادشاه كوش خبري شنيد كه به جهت مقاتله با تو بيرون آمده است9
 .خداي تو كه به او توكّل مي نمايي تو را فريب ندهد و نگويد كه اورشليم به دست پادشاه آشور تسليم نخواهد شد: ادشاه يهودا چنين گوييد به حزقيا پ10
  اينك تو شنيده اي كه پادشاهان آشور با همة واليتها چه كرده و چگونه آنها را بالكّل هالك ساخته اند و آيا تو رهايي خواهي يافت؟11

 . آيا خدايان امت هايي كه پدران من آنها را هالك ساختند مثل جوزان و حاران و رصف و بني عدن كه در تلسار مي باشند ايشان را نجات دادند و12
  پادشاه حمات كجا است و پادشاه ارفاد و پادشاه شهر سفروايم و هينع و عوا؟ 13

 .اند و حزقيا به خانة خداوند درآمده، آن را به حضورخداوند پهن كرد و حزقيا مكتوب را از دست ايلچيان گرفته، آن را خو14
 : و حزقيا نزد خداوند دعا كرده، گفت15
تويي كه به تنهايي بر تمامي ممالك جهان خدا هستي و تو آسمان و زمين را آفريده !  اي يهوه صبايوت خداي اسرائيل كه بر كروبيان جلوس مي نمايي16
 .اي
 بشنو و اي خداوند چشمان خود را گشوده، ببين و همة سخنان سنحاريب را كه به جهت اهانت نمودن خداي حي   خود را فرا گرفته، اي خداوند گوش17

 ! فرستاده است استماع نما
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 . اي خداوند راست است كه پادشاهان آشور همة ممالك و زمين ايشان را خراب كرده18
 .پس به اين سبب آنها را تباه ساختند.  زيرا كه خدا نبودند بلكه ساختة دست انسان از چوب و سنگ و خدايان ايشان را به آتش انداخته اند19
 ». پس حال اي يهوه خداي ما ما را از دست او رهايي ده تا جميع ممالك جهان بدانند كه تو تنها يهوه هستي20
 چونكه دربارة سنحاريب پادشاه آشور نزد من دعا نمودي،: ين مي گويديهوه خداي اسرائيل چن«:  پس اشعيا ابن آموص نزد حزقيا فرستاده، گفت21

آن باكره دختر صهيون تو را حقير شمرده، استهزا نموده است و دختر اورشليم سر خود را به تو جنبانيده :  كالمي كه خداوند درباره اش گفته اين است22
 .است

 ه بر وي آواز بلند كرده، چشمان خود را به علّيين افراشته اي؟ مگر قدوس اسرائيل نيست؟ كفر گفته اي و كيست ك  كيست كه او را اهانت كرده،23

 به واسطة بندگانت خداوند را اهانت كرده، گفته اي به كثرت ارابه هاي خود بر بلندي كوهها و به اطراف لبنان برآمده ام و بلندترين سروهاي آزادش و 24
 .ه بلندي اقصايش و به درختستان بوستانش داخل شده امبهترين صنوبرهايش را قطع نموده، ب

 .  و من حفره زده، آب نوشيدم و به كف پاي خود تمامي نهرهاي مصر را خشك خواهم كرد25

ه، و شهرهاي  آيا نشنيده اي كه من اين را از زمان سلف كرده ام و از ايام قديم صورت داده ام و اآلن آن را به وقوع آورده ام تا تو به ظهور آمد26
 .حصاردار را خراب نموده، به توده هاي ويران مبدل سازي

 .مثل علف صحرا و گياه سبز و علف پشت بام و مثل مزرعه قبل از نمو كردنش گرديدند.  از اين جهت ساكنان آنها كم قوت بوده، ترسان و خجل شدند27
 . داري مي دانم اما من نشستن تو را و خروج و دخولت و خشمي را كه بر من28
بنابراين مهار خود را به بيني تو و لگام خود را به لبهايت گذاشته، تو را به راهي كه .  چونكه خشمي كه به من داري و غرور تو به گوش من برآمده است29

 .آمده اي برخواهم گردانيد
 آنچه از آن برويد و در سال سوم بكاريد و بدرويد و تاكستانها غرس  و عالمت براي تو اين خواهد بود كه امسال غلّة خودرو خواهيد خورد و سال دوم30

 .نموده، ميوة آنها را بخوريد
 . و بقيه اي كه از خاندان يهودا رستگار شوند بار ديگر به پايين ريشه خواهند زد و به باال ميوه خواهند آورد31
 .غيرت يهوه صبايوت اين را بجا خواهد آورد. ون خواهند آمد زيرا كه بقيه اي از اورشليم و رستگاران از كوه صهيون بير32
 بنابراين خداوند دربارة پادشاه آشور چنين مي گويد كه به اين شهر داخل نخواهد شد و به اينجا تير نخواهد انداخت و در مقابلش با سپر نخواهد آمد و 33

 .منجنيق در پيش او برنخواهد افراشت
 .خداوند اين را مي گويد. همان برخواهد گشت و به اين شهر داخل نخواهد شد به راهي كه آمده است به 34
 . زيرا كه اين شهر را حمايت كرده، به خاطرخود و به خاطر بندة خويش داود آن را نجات خواهم داد35
 .ستند اينك جميع آنها الشهاي مرده بودند پس فرشتة خداوند بيرون آمده، صد و هشتاد و پنجهزار نفر از اردوي آشور را زد و بامدادان چون برخا36
 و واقع شد كه چون او در خانة خداي خويش نسروك عبادت مي كرد، پسرانش ادرملك و شَرآصَر او را به شمشير زدند و ايشان به زمين اَراراط فرار 37

 . كردند و پسرش آسرحدون به جايش سلطنت نمود
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تدارك خانة خود را ببين زيرا : خداوند چنين مي گويد«: رف به موت شد و اشعيا ابن آموص نبي نزد وي آمده، او را گفتدر آن ايام حزقيا بيمار و مش 1
 .كه مي ميري و زنده نخواهي ماند

  آنگاه حزقيا روي خود را بسوي ديوار برگردانيده، نزد خداوند دعا نمود، 2

گونه به حضور تو به امانت و به دل كامل سلوك نموده ام و آنچه در نظر تو پسند بوده است بجا اي خداوند مستدعي اينكه بياد آوري كه چ:  و گفت3
 .پس حزقيا زارزار بگريست. آورده ام

 : و كالم خداوند بر اشعيا نازل شده، گفت4
 . من بر روزهاي تو پانزده سال افزودماينك. دعاي تو را شنيدم و اشكهايت را ديدم:  برو و به حزقيا بگو يهوه خداي پدرت داود چنين مي گويد5
 . و تو را و اين شهر را از دست پادشاه آشورخواهم رهانيد و اين شهر را حمايت خواهم نمود6
 : و عالمت از جانب خداوند كه خداوند اين كالم را كه گفته است بجا خواهد آورد اين است7
پس آفتاب از درجاتي كه بر ساعت آفتابي پايين » .ايين رفته است ده درجه به عقب برمي گردانم اينك ساية درجاتي كه از آفتاب بر ساعت آفتابي آحاز پ8

 .رفته بود، ده درجه برگشت
 : مكتوب حزقيا پادشاه يهودا وقتي كه بيمار شد و از بيماريش شفا يافت9
 . ود محروم مي شوماينك در فيروزي ايام خود به درهاي هاويه مي روم و از بقية سالهاي خ:  من گفتم10
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 .من با ساكنان عالم فنا انسان را ديگر نخواهم ديد. خداوند را در زمين زندگان نخواهم ديد. خداوند را مشاهده نمي نمايم:  گفتم11
 .ب مرا تمام خواهي كردروز و ش. او مرا از نورد خواهد بريد. مثل نساج عمر خود را پيچيدم.  خانة من كنده گرديد و مثل خيمة شبان از من برده شد12
 .    روز و شب مرا تمام خواهي كرد. مثل شير همچنين تمامي استخوانهايم را مي شكند.  تا صبح انتظار كشيدم13

اي خداوند در تنگي . و مانند فاخته ناله مي كنم و چشمانم از نگريستن به باال ضعيف مي شود.  مثل پرستوك كه جيك جيك مي كند صدا مي نمايم14
 .كفيل من باش. ستمه
 .تمامي سالهاي خود را به سبب تلخي جانم آهسته خواهم رفت.  چه گويم چونكه او به من گفته است و خود او كرده است15
 .پسر مرا شفا بده و مرا زنده نگاه دار.  اي خداوند به اين چيزها مردمان زيست مي كنند و به اينها و بس حيات روح من مي باشد16
 .از راه لطف جانم را از چاه هالكت برآوردي زيرا كه تمامي گناهانم را به پشت سر خود انداختي. خي سخت من باعث سالمتي من شد اينك تل17
 . زيرا كه هاويه تو را حمد نمي گويد و موت تو را تسبيح نمي خواند و آناني كه به حفره فرو مي روند به امانت تو اميدوار نمي باشند18
 . پدران به پسران راستي تو را تعليم خواهند داد. زندگانند كه تو را حمد مي گويند، چنانكه من امروز مي گويم زندگانند، 19

 .  خداوند به جهت نجات من حاضراست، پس سرودهايم را در تمامي روزهاي عمر خود در خانة خداوند خواهيم سراييد20

 . را بر دمل بنهيد كه شفا خواهد يافتقرصي از انجير بگيريد و آن« و اشعيا گفته بود كه 21
 عالمتي كه به خانة خداوند برخواهم آمد چيست؟«:  و حزقيا گفته بود22
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 . در آن زمان مرودك بلدان بن بلدان پادشاه بابل مكتوبي و هديه اي نزد حزقيا فرستاد زيرا شنيده بود كه بيمار شده و صحت يافته است1
رور شده، خانة خزاين خود را از نقره و طال و عطريات و روغن معطّر و تمام خانة اسلحة خويش و هرچه را كه در خزاين او يافت  و حزقيا از ايشان مس2

 . مي شد به ايشان نشان داد و در خانه اش و در تمامي مملكتش چيزي نبود كه حزقيا آن را به ايشان نشان نداد

 .از جاي دور يعني از بابل نزد من آمدند: اين مردمان چه گفتند و نزد تو از كجا آمدند؟ حزقيا گفت:  وي را گفت پس اشعيا نبي نزد حزقيا پادشاه آمده،3
  .هرچه در خانة من است ديدند و چيزي در خزاين من نيست كه به ايشان نشان ندادم: درخانة تو چه ديدند؟ حزقيا گفت:  او گفت4

 :صبايوت را بشنوكالم يهوه :  پس اشعيا به حزقيا گفت5
و خداوند مي گويد كه چيزي از آنها .  اينك روزها مي آيد كه هرچه در خانة تو است و آنچه پدرانت تا امروز ذخيره كرده اند به بابل برده خواهد شد6

 .باقي نخواهد ماند
 .پادشاه بابل خواجه سرا خواهند شد و بعضي از پسرانت را كه از تو پديد آيند و ايشان را توليد نمايي خواهند گرفت و در قصر 7
  .هر آينه در ايام من سالمتي و امان خواهد بود: كالم خداوند كه گفتي نيكو است و ديگر گفت:  حزقيا به اشعيا گفت8
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 : خداي شما مي گويد !قوم مرا تسلّي دهيد!  تسلي دهيد1

 او تمام شده و گناه وي آمرزيده گرديده، و از دست خداوند براي تمامي گناهانش دو چندان سخنان دالويز به اورشليم گوييد و او را ندا كنيد كه اجتهاد 2
 .يافته است

 .صداي ندا كننده اي در بيابان راه خداوند را مهيا سازيد و طريقي براي خداي ما در صحرا راست نماييد3
 . و ناهمواريها هموار خواهد گرديد هر دره اي برافراشته و هر كوه و تلّي پست خواهد شد؛ و كجيها راست4
 .       و جالل خداوند مكشوف گشته، تمامي بشر آن را با هم خواهند ديد زيرا كه دهان خداوند اين را گفته است5

 .چه چيز را ندا كنم؟ تمامي بشر گياه است و همگي  زيبايي اش مثل گل صحرا: وي گفت. ندا كن:  هاتفي مي گويد6
 .البته مردمان گياه هستند. پژمرده مي شود زيرا نفخة خداوند بر آن دميده مي شود گياه خشك و گلش 7
 . گياه خشك شد و گل پژمرده گرديد، ليكن كالم خداي ما تا ابداالباد استوار خواهد ماند8
 ! هان خداي شما است « آن را بلند كن و مترس و به شهرهاي يهودا بگو كه !اي صهيون كه بشارت مي دهي آوازت را با قوت بلند كن9

 .اينك اجرت او با وي است و عقوبت وي پيش روي او مي آيد.  اينك خداوند يهوه با قوت مي آيد و بازوي وي برايش حكمراني مي نمايد10
ا به ماليمت رهبري خواهد  خود را خواه چرانيد و به بازوي خود بره ها را جمع كرده، به آغوش خويش خواهد گرفت و شيردهندگان ر  او مثل شبان گلة11

 .كرد
 كيست كه آبها را به كف دست خود پيموده و افالك را با وجب اندازه كرده و غبار زمين را در كيل گنجانيده و كوهها را به قيان و تلّها را به ترازو وزن 12

 نموده است؟ 

 .شد كيست كه روح خداوند را قانون داده يا مشير او بوده او را تعليم داده با13
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  او از كه مشورت خواست تا به او فهم بخشد و طريقي راستي را به بياموزد ؟ و كيست كه او را معرفت آموخت و راه فطانت را به او تعليم داد؟14

 .اينك جزيره ها مثل گرد برمي دارند.  اينك امت ها مثل قطرة دلو و مانند غبار ميزان شمرده مي شوند15
 . كافي نيست و حيواناتش براي قرباني سوختني كفايت نمي كند و لبنان به جهت هيزم16
 . تمامي امت ها بنظر وي هيچ اند و از عدم و بطالت نزد وي كمتر مي نمايند17
    پس خدا را به كه تشبيه مي كنيد و كدام شبه را با او برابر مي توانيد كرد؟18
 . د، و زنجيرهاي نقره برايش مي ريزد صنعتگر بت را مي ريزد و زرگر آن را به طال مي پوشان19

درختي را كه نمي پوسد اختيار مي كند و صنعتگر ماهري را مي طلبد تا بتي را كه متحرك نشود براي او   كسي كه استطاعت چنين هدايا نداشته باشد، 20
 . بسازيد

 مين نفهميده ايد؟ آيا ندانسته و نشنيده ايد و از ابتدا به شما خبر داده نشده است و از بنياد ز21

اوست كه آسمانها را مثل پرده مي گستراند و آنها را مثل خيمه به جهت سكونت .  زمين نشسته است و ساكنانش مثل ملخ مي باشند  او است كه بر كرة22
 .پهن مي كند

 .مي سازد  كه اميران را الشي مي گرداند و داوران جهان را مانند بطالت23
ه نگرديده اند و تنة آنها هنوز در زمين ريشه نزده است، كه فقط بر آنها مي دمد و پژمرده مي شوند و گردباد آنها را مثل كاه  هنوز غرس نشده و كاشت24

 .مي ربايد
 : پس مرا به كه تشبيه مي كنيد تا با وي مساوي باشم؟ قدوس مي گويد25 

شكر اينها را بشماره بيرون آورده، جميع آنها را بنام مي خواند؟ از كثرت قوت و از  چشمان خود را به علّيين ببينيد كه اينها را آفريد و كيست كه ل26
 . عظمت توانايي وي يكي از آنها گم نخواهد شد

 .راه من از خداوند مخفي است و خداي من انصاف مرا از دست داده است: مي گويي  اي يعقوب چرا فكر مي كني و اي اسرائيل چرا27
 شنيده اي كه خداي سرمدي يهوه آفريننده اقصاي زمين درمانده و خسته نمي شود و فهم او را تفحص نتوان كرد؟ آيا ندانسته و ن28

 . ضعيفان را قوت مي بخشد و ناتوانان را قدرت زياده عطا مي نمايد29
 . حتي جوانان هم درمانده و خسته مي گردند و شجاعان بكلّي مي افتند30
خواهند خراميد و . ند مي باشند قّوت تازه خواهند يافت و مثل عقاب پرواز خواهند كرد و خواهند دويد و خسته نخواهد شد اما آناني كه منتظر خداو31

 .درمانده نخواهند گرديد
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 .ه نزديك نياييمبا هم به محاكم. نزديك بياييد، آنگاه تكلّم نمايند!  و قبيله ها قّوت تازه بهم رسانند ! اي جزيره ها به حضور من خاموش شويد1
.  كيست كه كسي را از مشرق برانگيخت كه عدالت او را نزد پايهاي وي مي خواند؟ امت ها را به وي تسليم مي كند و او را بر پادشاهان مسلّط مي گرداند2

 .و ايشان را مثل غبار به شمشير وي و مثل كاه كه پراكنده مي گردد به كمان وي تسليم خواهد نمود
 . تعاقب نموده، به راهي كه با پايهاي خود نرفته بود، بسالمتي خواهد گذاشت ايشان را3
 . كيست كه اين عمل نموده و بجا آورده، و طبقات را از ابتدا دعوت نموده است؟ من كه يهوه و اول و با آخرين مي باشم من هستم4
 .دند جزيره ها ديدند و ترسيدند و اقصاي زمين بلرزيدند و تقّريب جسته، آم5
 .قوي دل باش :  هركس همساية خود را اعانت كرد و به برادر خود گفت6
كه خوب است و آن را به ميخها محكم مي سازد :  نجار زرگر را و آنكه با چكّش صيقل مي كند سندان زننده را تقويت    مي نمايد و دربارة لحيم مي گويد7

 .تا متحرك نشود
 اي يعقوب كه تو را برگزيده ام و اي ذريت دوست من ابراهيم،    اما تو اي اسرائيل بندة من و 8

  من هستي، تورا برگزيده ام و ترك ننموده ام،         كه تو را از اقصاي زمين گرفته، تو را از كرانه هايش خوانده ام و به تو گفته ام تو بندة9

است عدالت ا تقويت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست رتو ر!  مترس كه من با هستم و مشوش مشو زيرا من خداي تو هستم10
  .خود دستگيري خواهم كرد

 .، هالك خواهند گرديد  آناني كه بر تو خشم دارند، خجل و رسوا خواهند شد و آناني كه با تو معارضه نمايند ناچيز شده اينك همة 11

 . جستجو كرده، نخواهي يافت و آناني كه با تو جنگ كنند نيست و نابود خواهند شد آناني را كه با تو مجادله نمايند12
 . مترس زيرا من تو را نصرت خواهم داد : زيرا من كه يهوه خداي تو هستم دست راست تو را گرفته، به تو مي گويم13
 .من تو را نصرت خواهم داد:  تو مي باشد مي گويد اسرائيل مترس زيرا خداوند قدوس اسرائيل كه ولّي  اي كرم يعقوب و شَرذمة14
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 . خرد خواهي نمود و تلّها را مثل كاه خواهي ساخت  اينك تو را گردون تيز نو دندانه دار خواهم ساخت و كوهها را پايمال كرده،15
از خداوند شادمان خواهي شد و به قدوس اسرائيل فخر ليكن تو .  آنها را خواهي افشاند و باد آنها را برداشته، گردباد آنها را پراكنده خواهد ساخت16

 . خواهي نمود

 .من كه يهوه هستم ايشان را اجابت خواهم نمود. فقيران و مسكينان آب را مي جويند و نمي يابند و زبان ايشان از تشنگي خشك مي شود17
 .ن را به بركة آب و زمين خشك را به چشمه هاي آب مبدل خواهم ساختو بيابا.  بر تلّهاي خشك نهرها و در ميان واديها چشمه ها جاري خواهم نمود18
 . در بيابان سرو آزاد و شطيم و آس و درخت زيتون را خواهم گذاشت و در صحرا صنوبر و كاج و چنار را با هم غرس خواهم نمود19
 .كرده و قدوس اسرائيل اين را ايجاد نموده است تا ببينند و بدانند و تفكّر نموده، با هم تأمل نمايند كه دست خداوند اين را 20
 .براهين قوي خويش را عرضه داريد:  دعوي خود را پيش آوريد و پادشاه يعقوب مي گويد : خداوند مي گويد21
 نموده، آخر آنها را بدانيم يا چيزهاي پيشين را و كيفيت آنها را بيان كنيد تا تفّكر.  آنچه را كه واقع خواهد شد نزديك آورده، براي ما اعالم نمايند22

 .چيزهاي آينده را به ما بشنوانيد
 . باهم مالحظه نماييم باري، نيكويي يا بدي را بجا آوريد تا ملتفت شده،.  و چيزها را كه بعد از اين وقايع خواهد شد بيان كنيد تا بدانيم كه شما خدايانيد23
 .كه شما را اختيار كند رجس است اينك شما ناچيز هستيد و عمل شما هيچ است و هر24
 كسي را از شمال برانگيختم و او خواهد آمد و كسي را از مشرق آفتاب كه اسم مرا خواهد خواند و او بر سروران مثل برگل خواهد آمد و مانند كوزه 25

 .گري كه گل را پايمال مي كند
و راست است؟ البته خبردهنده اي نيست و اعالم كننده اي ني و كسي هم نيست كه سخنان  كيست كه از ابتدا خبر داد تا بدانيم، و از قبل تا بگوييم كه ا26

 .شما را بشنود
 . اول صهيون گفتم كه اينك هان اين چيزها خواهد رسيد و به اورشليم بشارت دهنده اي بخشيدم27
 .ز ايشان سؤال نمايم جواب تواند داد و نگريستم و كسي يافت نشد و در ميان ايشان نيز مشورت دهنده اي نبود كه چون ا28
 . ايشان باد و بطالت است  اينك جميع ايشان باطلند و اعمال ايشان هيچ است و بتهاي ريخته شدة29
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 . صادر سازد اينك بندة من كه او را دستگيري نمودم و برگزيدة من كه جانم از او خشنود است، من روح خود را بر او مي نهم تا انصاف را براي امت ها1
 . او فرياد نخواهد زد و آوازخود را بلند نخواهد نمود و آن را در كوچه ها نخواهد شنوانيد2
 . ني خرد شده را نخواهد شكست و قبيلة ضعيف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستي صادر گرداند3
 .رار دهد و جزيره ها منتظر شريعت او باشند او ضعيف نخواهد گرديد و منكسر نخواهد شد تا انصاف را بر زمين ق4
 خدا يهوه كه آسمانها را آفريد و آنها را پهن كرد و زمين و نتايج آن را گسترانيد و نفس را به قومي كه در آن باشند و روح را بر آناني كه در آن سالكند 5

 :مي دهد، چنين مي گويد
 . تو را گرفته، تو را نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امت خواهم گردانيد من كه يهوه هستم تو را به عدالت خوانده ام و دست6
 . تا چشمان كوران را بگشايي و اسيران را از زندان و نشينندگان در ظلمت را از محبس بيرون آوري7
 .شيده نخواهم داد من يهوه هستم و اسم من همين است و جالل خود را به كسي ديگر و ستايش خويش را به بتهاي ترا8
 ». اينك وقايع نخستين واقع شد و من از چيزهاي نو اعالم مي كنم و قبل از آنكه  بوجود آيد شما را از آنها خبر مي دهم9
 !ين بسراييداي جزيره ها و ساكنان آنها سرود تو را به خداوند و ستايش وي را از اقصاي زم!  اي شما كه به دريا فرود مي رويد، واي آنچه در آن است10
 ! صحرا و شهرهايش و قريه هاي كه اهل قيدار در آنها ساكن باشند آواز خود را بلند نمايند و ساكنان سالع ترنّم نموده، از قلة كوهها نعره زنند11
 !     براي خداوند جالل را توصيف نمايند و تسبيح او را در جزيره ها بخوانند12

 .فرياد كرده، نعره خواهد زد و بر دشمنان خويش غلبه خواهد نمود. و مانند مرد جنگي غيرت خويش را برمي انگيزاند خداوند مثل جبار بيرون مي آيد 13
 .آه خواهم كشيد اآلن مثل زني كه مي زايد، نعره خواهم زد و دم زده، .  از زمان قديم خاموش و ساكت مانده، خودداري نمودم14
 .ي گياه آنها را خشك خواهم ساخت و نهرها را جزاير خواهم گردانيد و بركه ها را خشك خواهم ساخت كوهها و تلّها را خراب كرده، تمام15
و ظلمت را پيش ايشان به نور كجي را .  و كوران را به راهي كه ندانسته اند رهبري نموده، ايشان را به طريق هاي كه عارف نيستند هدايت خواهم نمود16

 .ين كارها را بجا آورده، ايشان را رها نخواهم نمودا. به راستي مبدل خواهم ساخت
 . به عقب برگردانيده، بسيار خجل خواهند شد  آناني كه بر بتهاي تراشيده اعتماد دارند و به اصنام ريخته شده مي گويند كه خدايان ما شماييد،17
 . اي كران بشنويد و اي كوران نظر كنيد تا ببينيد18
 كور باشد و كيست كه كر باشد مثل رسول من كه مي فرستم؟ كيست كه كور باشد، مثل مسلم من و كور مانند بندة خداوند؟ من   كيست كه مثل بندة19
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 .گوشها را مي گشايد ليكن خود نمي شنود.  چيزهاي بسيار را مي بيني اما نگاه نمي داري20
 .كريم نمايد خداوند را به خاطر عدل خود پسند آمد كه شريعت خويش را تعظيم و ت21
. ايشان غارت شده و رهاننده اي نيست.  ليكن اينان قوم غارت و تاراج شده اند و جميع ايشان در حفره ها صيد شده و در زندانها مخفي گرديده اند22

 . تاراج گشته و كسي نمي گويد كه باز ده

 ود؟  كيست در ميان شما كه به اين گوش دهد و توجه نموده، براي زمان آينده بشن23

 كيست كه يعقوب را به تاراج و اسرائيل را به غارت تسليم نمود؟ آيا خداوند نبود كه به او گناه ورزيديم و چونكه ايشان به راههاي او نخواستند سلوك 24
 نمايند و شريعت او را اطاعت ننمودند؟

رف مشتعل ساخت و ندانستند و ايشان را سوزانيد اما تفكر  بنابراين حدت غضصب خود و شدت جنگ را بر ايشان ريخت و آن ايشان را از هر ط25
 .ننمودند
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مترس زيرا كه من فديه دادم و تو را فديه دادم و تو را به اسمت   « : تو اي يعقوب، و صانع تو اي اسرائيل است چنين مي گويد  و اآلن خداوند كه آفريندة1
 .خواندم پس تو از آن من هستي

 من با تو خواهم بود و چون از نهرها عبور نمايي تو را فرو نخواهند بود و چون از ميان روي، سوخته نخواهي شد و شعله اش تو  چون از آبها بگذري2
 . را نخواهد سوزانيد

 .مصر را فدية تو ساختم و حبش و سبا را به عوض تو دادم.  تو هستم  زيرا من يهوه خداي تو و قدوس اسرائيل نجات دهندة3
 .پس مردمان را به عوض تو و طوايف را در عوض جان تو تسليم خواهم نمود. در نظر من گرانبها و مكرم بودي و من تو را دوست مي داشتم چونكه 4
 . مترس زيرا كه من با  تو هستم و ذريت تو را از مشرق خواهم آورد و تو را از مغرب جمع خواهم نمود5
 .پسران مرا از جاي دور و دخترانم را از كرانهاي زمين بياور” ممانعت مكن“ ه  به شمال خواهم گفت كه بده و به جنوب ك6
 ». يعني هركه را به اسم من ناميده شود و او را به جهت جالل خويش آفريده و او را مصور نموده و ساخته باشم7
 . قومي را كه چشم دارند، اما كور هستند و گوش دارند اما كر مي باشند بيرون آور8
پس در ميان آنها كيست كه از اين خبردهد و امور اولّين را به ما اعالم شوند؟ شهود خود را بياورند تا . ميع امت ها با هم جمع شوند و قبيله فراهم آيند ج9

 . اقرار بكنند كه اين راست است تصديق شوند يا استماع نموده،
ود من مي باشيد تا دانسته،  به من ايمان آوريد و بفهميد كه من او هستم و پيش از من خدايي  يهوه مي گويد كه شما و بندة من كه او را برگزيده ام شه10

 .مصور نشده و بعد از من هم نخواهد شد
 .يهوه هستم و غير از من نجات دهنده اي نيست  من، 11
 .اوند مي گويد كه شما شهود من هستيد و من خدا هستمخد.  من اخبارنموده و نجات داده ام  و اعالم نموده و در ميان شما خداي غير نبوده است12
 من عمل خواهم نمود و كيست كه آن را رد نمايد؟.  و از امروز نيز من او مي باشم و كسي كه از دست من تواند رهانيد نيست13

 ايشان را مثل فراريان فرود خواهم آورد و   و همة. بخاطر شما به بابل فرستادم  « : خداوند كه ولّي شما و قدوس اسرائيل است چنين مي گويد14

 .كلدانيان را نيز در كشتيهاي وجد ايشان
 . اسرائيل و پادشاه شما آفرينندة.  من خداوند قدوس شما هستم15
  خداوند كه راهي در دريا و طريقي در آبهاي عظيم مي سازد چنين مي گويد،16

ايشان با هم خواهند خوابيد و نخواهند برخاست و منطفي شده، مثل فتيله خاموش خواهند «: بيرون مي آورد آنكه ارابه ها و اسبها و لشكر و قوت آن را 17
 . شد

 . چيزهاي اولين را بياد نياوريد و در امور قديم تفكّر ننماييد18
 . اهي در بيابان و نهرها در هامون قرار خواهم دادآيا آن را نخواهيد دانست؟ بدرستي كه ر.  اينك من چيز نويي بوجود مي آورم و آن اآلن بظهورمي آيد19

 حيوانات صحرا گرگان  و شترمرغها مرا تمجيد خواهند نمود چونكه آب در بيابان و نهرها در صحرا بوجود مي آورم تا قوم خود و برگزيدگان خويش 20
 .را سيراب نمايم

 . اين قوم را براي خود ايجاد كردم تا تسبيح مرا بخوانند21
 !اما تو اي يعقوب مرا نخواندي و تو اي اسرائيل از من به تنگ آمدي 22
به هدايا بندگي بر تو ننهادم و به بخور تو را به تنگ !  گوسفندان قرباني هاي سوختني خود را براي من نياوردي و به ذبايح خود مرا تكريم ننمودي23

 . نياوردم
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بلكه به گناهان خود بر من بندگي نهادي و به خطاياي خويش مرا به . پيه ذبايح خويش مرا سيرنساختي ني معطّر را به جهت من به نقره نخريدي و به 24
 . تنگ آوردي

 .  من هستم من كه بخاطر خود خطاياي تو را محو ساختم و گناهان تو را بياد نخواهم آورد25

 .حجت خود را بياور تا تصديق شوي.  مرا ياد بده تا با هم محاكمه نماييم26
 . اجداد اولين تو گناه ورزيدند و واسطه هاي تو به من عاصي شدند27
 . بنابراين من سروران قدس را بي احترام خواهم ساخت و يعقوب را به لعنت و اسرائيل را به دشنام تسليم خواهم نمود28
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 ! اما اآلن اي بندة من يعقوب بشنو و اي اسرائيل كه تو را برگزيده ام1
 !و اي يشُرون كه تو را برگزيده ام! اي بندة من يعقوب مترس: كه تو را آفريده و تو را از رحم بسرشت و معاون تو مي باشد چنين مي گويد خداوند 2
 .روح خود را بر ذريت تو خواهم ريخت و بركت خويش را بر اوالد تو.  اينك بر زمين تشنه آب خواهم ريخت و نهرها بر خشك3
 .  سبزه ها، مثل درختان بيد بر جويهاي آب خواهند روييد و ايشان در ميان4

 . يكي خواهد گفت كه من از آن خداوند هستم و ديگري بدست خود براي خداوند خواهد نوشت و خويشتن را به نام اسرائيل ملقّب خواهد ساخت5
 .و آخر هستم و غير از من خدايي نيستمن اول :  خداوند پادشاه اسرائيل و يهوه صبايوت كه ولّي ايشان است چنين مي گويد6
پس چيزهاي آينده و آنچه را كه واقع خواهد .  و مثل من كيست كه آن را اعالن كند و بيان نمايد و آن را ترتيب دهد، زماني كه قوم قديم را برقرار نمودم7

 .شد اعالن بنمايند
ننمودم و آيا شما شهود من نيستيد؟ آيا غير از من خدايي هست؟ البتّه صخره اي نيست  ترسان و هراسان مباشيد آيا از زمان قديم تو را اخبار و اعالم 8

 .    و احدي را نمي شناسم

فايده اي ندارد و شهود ايشان نمي بينند و نمي دانند تا خجالت  جميعاً باطلند و چيزهايي كه ايشان مي پسندند،   آناني كه بتهاي تراشيده مي سازند، 9
 .بكشند

 ت كه خدايي ساخته يا بني ريخته باشد كه نفعي ندارد؟ كيس10

 .پس جميع ايشان جمع شده، بايستند تا با هم ترسان و خجل گردند.  اينك جميع ياران او خجل خواهند شد و صنعتگران از انسان مي باشند11
قوت بازوي خويش آن را مي سازد و نيز گرسنه شده، بي قوت  آهن را با تيشه مي تراشند و آن را با زغال كار مي كند و با چكش صورت مي دهد و با 12

 .مي گردد و آب ننوشيده، ضعف بهم   مي رساند
 چوب را مي تراشد و ريسمان را كشيده،  با قلم آن را نشان مي كند و با رنده آن را صاف مي سازد و با پرگار نشان مي دهد پس آنرا به شبيه انسان و 13

 . تا در خانه ساكن شودبه جمال آدمي مي سازد
 باران آن   سروهاي آزاد براي خود قطع مي كند و سنديان و بلوط را گرفته، آنها را از درختان جنگل براي خود اختيار مي كند و شمشاد را غرس نموده،14

 .را نمو مي دهد
 افروخته  نان مي پزد و خدايي ساخته، پيش آن سجده مي  پس براي شخص به جهت سوخت بكار مي آيد و از آن گرفته، خود را گرم مي كند و آن را15

 .كند
و گرم شده، آتش :  بعضي از آن را در آتش مي سوزاند و بر بعضي گوشت پخته مي خورد و كباب را برشته كرده، سير مي شود و گرم شده، مي گويد16

 .را ديدم
مرا نجات بده چونكه توخداي : مي گويد كرده، عبادت مي كند و نزد آن دعا نموده،  آن خدايي يعني بت خويش را مي سازد و پيش آن سجده   و از بقية17

 .من هستي
 . ايشان نمي دانند و نمي فهمند زيرا كه چشمان ايشان را بسته است  تا نبينند و دل ايشان را تا تعقّل ننمايند18
پس آيا از .  سوختيم و بر زغالش نيز نان پختيم و گشوت را كباب كرده، خورديم و تفكّرننموده، معرفت و فطانتي ندارند تا بگويند نصف آن را در آتش19

 بقية آن بتي بسازيم و به تنة درخت سجده نماييم؟

 خاكستر را خوراك خود مي سازد و دل فريب خوردة او را گمراه مي كند كه جان خود را نتواند رهانيد و فكر نمي نمايد كه آيا در دست راست من 20
 . نيستدروغ 

 .تو را سرشتم اي اسرائيل تو بندة من هستي از من فراموش نخواهي شد.  اي يعقوب و اي اسرائيل اينها را بياد آور چونكه تو بندة من هستي21
 .پس نزد من باز گشت نما زيرا تو را فديه كرده ام.  تقصيرهاي تو را مثل ابر غليظ و گناهانت را مانند ابر محو ساختم22
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فرياد برآوريد و اي كوهها و جنگها و هر درختي كه در آنها باشد ! و اي اسفلهاي زمين! مانها ترنّم نماييد زيرا كه خداوند اين را كرده است اي آس23
 .زيرا خداوند يعقوب را فديه كرده است وخويشتن را در اسرائيل تمجيد خواهد نمود! بسراييد

آسمانها را به تنهايي گسترانيدم و زمين را .من يهوه هستم و همة چيز را ساختم: شته است چنين مي گويد خداوند كه ولّي تو است و تو را از رحم سر24
 پهن كردم؛ و با من كه بود؟

 .و حكيمان را بعقب برمي گرداند و علم ايشان را به جهالت تبديل مي كند.  آنكه آيات كاذبان را باطل مي سازد و جادوگران را احمق مي گرداند25
 كه سخنان بندگان خود را برقرارمي دارد و مشورت رسوالن خويش را به انجام مي رساند، كه دربارة اروشليم مي گويد معمور خواهد شد و دربارة 26

 .شهرهاي يهودا كه بنا خواهد شد و خرابي هاي آن را برپا خواهم داشت
 . آنكه به لجه مي گويد كه خشك شو و نهرهايت را خشك خواهم ساخت27
 و دربارة كورش مي گويد كه او شبان من است و تمامي مسرت مرا به اتمام خواهد رسانيد و دربارة اورشليم مي گويد بنا خواهد شد و دربارة هيكل 28

 .كه بنياد تو نهاده خواهد گشت
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لوب سازم و كمرهاي پادشاهان را بگشايم تا درها دست راست او را گرفتم تا به حضور وي امت ها را مغ:  خداوند به مسيح خويش يعني به كورش كه1
 . را به حضور وي مفتوح نمايم و دروازه ها ديگر بسته نشود چنين مي گويد

 .و درهاي برنجين را شكسته، پشت بندهاي آهنين را خواهم بريد.  كه من پيش روي تو خواهم خراميد و جايهاي ناهموار را هموارخواهم ساخت2
 . خزاين مخفي را به تو خواهم بخشيد تا بداني كه من يهوه كه تو را به اسمت خواندهام خداي اسرائيل مي باشم و گنجهاي ظلمت و3
 . به خاطر بندة خود يعقوب و برگزيدة خويش اسرائيل، هنگامي كه مرا نشناختي تو را به اسمت خواندم و ملقّب ساختم4
 .من كمر تو را بستم هنگامي كه مرا نشناختي.  من يهوه هستم و ديگري نيست و غير از من خدايي ني5
 .من يهوه هستم و ديگري ني.  تا از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانند كه سواي من احدي نيست6
 .من يهوه صانع همة اين چيزها هستم. صانع سالمتي و آفرينندة بدي.  پديد آورندة نور و آفرينندة ظلمت7
فالك عدالت را فرو ريزد و زمين بشكافد تا نجات و عدالت نمو كنند و آنها را با هم بروياند زيرا كه من يهوه اين را آفريده  اي آسمانها از باال بيارانيد تا ا8
 . ام

آيا كوزه به كوزه گر بگويد چه چيز را ساختي؟ يا مصنوع تو دربارة تو .  واي بر كسي كه با صانع خود چون سفالي با سفالهاي زمين مخاصمه نمايد9
 گويد كه او دست ندارد؟ ب

 .چه چيز را توليد نمودي و به زن كه چه زاييدي:  واي بر كسي كه به پدر خود گويد10
دربارة امور آينده از من سؤال نماييد و پسران مرا و اعمال دستهاي مرا به من تفويض :  خداوند كه قدوس اسرائيل و صانع آن مي باشد چنين مي گويد11

 .نماييد
 .دستهاي من آسمانها را گسترانيد و من تمامي لشكرهاي آنها را امر فرمودم. ن را ساختم و انسان را بر آن آفريدم من زمي12
شهر مرا بنا كرده، اسيرانم را آزاد خواهد نمود، اما نه براي قيمت و نه براي .  من او را به عدالت برانگيختم و تمامي راههايش را راست خواهم ساخت 13

 . ه صبايوت اين را مي گويديهو. هديه

و تابع تو شده در .  از آن تو خواهند بود حاصل مصر و تجارت حبش و اهل سبا كه مردان بلند قد مي باشند نزد تو عبورنموده،:  خداوند چنين مي گويد14
 . و ديگري نيست و خدايي نيالبتّه خدا در تو است : زنجيرها خواهند آمد و پيش تو خم شده و نزد تو التماس نموده، خواهند گفت

 . اي خداي اسرائيل و نجات دهنده يقيناً خدايي هستي كه خود را پنهان مي كني15
 . جميع ايشان خجل و رسوا خواهند شد و آناني كه بتها مي سازند با هم به رسوايي خواهند رفت16
 .باد خجل و رسوا نخواهند گرديد اما اسرائيل به نجات جاوداني از خداوند ناجي خواهند شد و تا ابداآل17
 زيرا يهوه آفرينندة آسمان كه خدا است كه زمين را سرشت و ساخت و آن را استوار نمود و آن را عبث نيافريد بلكه به جهت سكونت مصور نمود چنين 18

 .من يهوه هستم و ديگري نيست: مي گويد
من يهوه به عدالت سخن مي گويم و چيزهاي راست را اعالن . رية يعقوب نگفتم كه مرا عبث بطلبيدو به ذ.  در خفا و در جايي از زمين تاريك تكلّم ننمودم19

 .مي نمايم
آناني كه چوب بتهاي خود را  برمي دارند و نزد خدايي كه نتواند رهانيد دعا   مي .  اي رها شدگان از امت ها جمع شده، بياييد و با هم نزديك شويد20

 .نمايند معرفت ندارند
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كيست كه اين را از ايام قديم اعالن نموده و از زمان سلف اخباركرده است؟ آيا نه .  پس اعالن نموده، ايشان را نزديك آوريد تا با يكديگر مشورت نمايند21
 .من كه يهوه هستم و غير از من خدايي ديگر نيست؟ خداي عادل و نجات دهنده و سواي من نيست

 .به من توجه نماييد و نجات يابيد زيرا من خدا هستم و ديگري نيست اي جميع كرانه هاي زمين 22
 به ذات خود قسم خوردم و اين كالم به عدالت از دهانم صادر گشته برنخواهد گشت كه هر زانو پيش من خم خواهد شد و هر زبان به من قسم خواهد 23

 .خورد
و تمامي ذريت .  و بسوي او خواهند آمد و همگاني كه به او خشمناكند خجل خواهند گرديد. و مرا خواهند گفت عدالت و قوت فقط در خداوند مي باشد24

 . اسرائيل در خداوند عادل شمرده شده، فخر خواهند كرد
 

46 

 . ات ضعيف شده استآنهايي كه شما برمي داشتيد حمل گشته و بار حيوان.  بيل خم شده و نَبو منحني گرديده بتهاي آنها بر حيوانات و بهايم نهاده شد1

 . آنها جميعاً منحني و خم شده، آن بار را نمي توانند رهانيد بلكه خود آنها به اسيري مي روند2
 ! اي خاندان يعقوب و تمامي بقية خاندان اسرائيل كه از بطن بر من حمل شده و از رحم برداشتة من بوده ايد3
4من آفريدم و من برخواهم داشت و من حمل كرده، خواهم رهانيد. ت من شما را خواهم برداشت و تا به پيري شما من همان هستم و تا به شيخوخي. 
  مرا با كه شبيه و مساوي مي سازيد و مرا با كه مقابل مي نماييد تا مشابه شويم؟ 5

 .از آن بسازد پس سجده كرده، عبادت نيز مي نمايند آناني كه طال را از كيسه مي ريزند و نقره را به ميزان مي سنجند، زرگري را اجير مي كنند تا خدايي 6
نزد او استغاثه هم مي نمايند اما جواب نمي .  آن را بر دوش برداشته، مي برند و به جايش مي گذارند و او مي ايستد و ازجاي خود حركت نمي تواند كرد7

 . دهد و ايشان را از تنگي ايشان نتواند رهانيد

 ! و اي عاصيان آن را در دل خود تفكّر نماييد. دانه بكوشيداين را بياد آوريد و مر 8

 .خدا هستم و نظير من ني. زيرا من قادر مطلق هستم و ديگري نيست.  چيزهاي اول را از زمان قديم به ياد آوريد9
 . ماند و تمامي مسرت خويش را بجا خواهم آورد آخر را از ابتدا و آنچه را كه واقع نشده از قديم بيان مي كنم و مي گويم كه ارادة من برقرار خواهد10
 .من گفتم و البتّه بجا خوام آورد و تقدير نمودم و البتّه به وقوع خواهم رسانيد.  مرغ شكاري را از مشرق و هم مشورت خويش را از جاي دور مي خوانم11
 . اي سختدالن كه از عدالت دور هستيد مرا بشنويد12
 . ردم و دور نمي باشد و نجات من تأخير نخواهد نمود و نجات را به جهت اسرائيل كه جالل من است در صهيون خواهم گذاشت عدالت خود را نزديك آو13
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 . اي باكره دختر بابل فرود شده، بر خاك بنشين و اي دختر كلدانيان بر زمين بي كرسي بنشين زيرا تو را ديگر نازنين و لطيف نخواهند خواند1
 .رفته، آرد را خرد كن نقاب را برداشته، دامنت را بركش و ساقها را برهنه كرده، از نهرها عبور كن دستاس را گ2
 .من انتقام كشيده، بر احدي شفقت نخواهم نمود.  عورت تو كشف شده، رسوايي تو ظاهر خواهد شد3
 . و اما نجات دهندة ما اسم او يهوه صبايوت و قدوس اسرائيل مي باشد4
 . كلدانيان خاموش بنشين و به ظلمت داخل شو زيرا كه ديگر تو را ملكة ممالك نخواهند خواند اي دختر5
بر ايشان رحمت نكرده، يوغ خود را بر پيران بسيار .  بر قوم خود خشم نموده و ميراث خويش را بي حرمت كرده، ايشان را به دست تو تسليم نمودم6

 .سنگين ساختي
 .و اين جيزها را در دل خود جا ندادي و عاقبت آنها را به ياد نياوردي. اهم بود و گفتي تا به ابد ملكه خو7
اي كه در دل خود مي گويي من هستم و غير از من ديگري نيست و .  پس اآلن اي كه در عشرت بسر مي بري و در اطمينان ساكن هستي اين را بشنو8

 .بيوه نخواهم شد و بي اوالدي را نخواهم دانست
دو چيز يعني بي اوالدي و بيوگي بغته در يك روز به تو عارض خواهد شد و با وجود كثرت سحر تو و افراط افسونگري زياد تو آنها بشدت بر  پس اين 9

 . تو استيال خواهد يافت

من هستم و غير از من :  دل خد گفتيو حكمت و علم تو، تو را گمراه ساخت و در.  گفتي كسي نيست كه مرا بيند  زيرا كه بر شرارت خود اعتماد نموده،10
 .ديگري نيست

 . پس باليي كه افسون آن را نخواهي دانست بر تو عارض خواهد شد، تو را فرو خواهد گرفت و هالكتي كه ندانسته اي، ناگهان بر تو استيال خواهد يافت11
 .   اي قائم باش شايد كه منفعت تواني برد و شايد كه غالب تواني شد پس در افسونگري خود و كثرت سحر خويش كه در آنها از طفوليت مشقّت كشيده 12

 از فراواني مشورتهايت خسته شده اي؛ پس تقسيم كنندگان افالك و رصد بندان كواكب و آناني كه در غرة ماهها اخبار مي دهند بايستند تو را از آنچه 13
 .بر تو واقع شدني است نجات دهند
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آتش ايشان را خواهد سوزانيد كه خويشتن را از سورت زبانة آن نخواهند رهانيد و آن اخگري كه خود را نزد آن گرم سازند و  ه، اينك مثل كاهبن شد14
 .آتشي كه در برابرش بنشينند نخواهد بود

 بجاي خود آواره خواهد گرديد و  آناني كه از ايشان مشقّت كشيدي براي تو چنين خواهند شد و آناني كه از طفوليت با تو تجارت مي كردند هركس15
 .كسي كه تو را رهايي دهد نخواهد بود
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 اي خاندان يعقوب كه به نام اسرائيل مسمي هستيد و از آب يهودا صادر شده ايد، و به اسم يهوه قسم مي خوريد و خداي اسرائيل را ذكرمي نماييد، اما 1
 .نه به صداقت و راستي، اين را بشنويد

 .     ويشتن را از شهر مقّدس مي خوانند و بر خداي اسرائيل كه اسمش يهوه صبايوت است اعتماد مي دارند زيرا كه خ2

 . چيزهاي اول را از قديم اخباركردم و از دهان من صادر شده، آنها را اعالم نمودم بغته به عمل آوردم و واقع شد3
 . پيشاني تو برنجين است چونكه دانستم كه تو سخت دل هستي و گردنت بند آهنين و4
مبادا بگويي كه بت من آنها را بجا آورده و بت تراشيده و صنم ريخته شدة من آنها را .  بنابراين تو را قديم مخبرساختم و قبل از وقوع تو را اعالم نمودم5

 . امر فرموده است

خواهيد كرد، و از اين زمان چيزهاي تازه را به شما اعالم نمودم و چيزهاي پس آيا شما اعتراف ن.  آنها را مالحظه نما  چونكه همة اين چيزها را شنيدي،6
 مخفي را كه ندانسته بوديد؟

 . در اين زمان و نه در ايام قديم آنها آفريده شد و قبل از امروز آنها را نشنيده بودي، مبادا بگويي اينك اين چيزها را مي دانستم7
 .زيرا مي دانستم كه بسيار خيانتكارهستي و از رحم مادرت عاصي خوانده شد. البتّه گوش تو قبل از اين باز نشده بود البتّه نشنيده و هر آينه ندانسته و 8
 . به خاطر اسم خود غضب خويش را به تأخير خواهم انداخت و به خاطرجالل خويش بر تو شفقت خواهم كرد تا تو را منقطع نسازم9
 .ل نقره و تو را در كورة مصيبت آزمودم اينك تو را قال گذاشتم اما نه مث10
 . به خاطر ذات خود، به خاطر ذات خود اين را مي كنم زيرا كه اسم من چرا بايد بي حرمت شود و جالل خويش را به ديگري نخواهم داد11
 !من اول هستم و آخر هستم! من او هستم!  اي يعقوب و اي دعوت شدة من اسرائيل بشنو12
 .وقتي كه آنها را مي خواهم با هم برقرار مي باشند. ن بنياد زمين را نهاد و دست راست من آسمانها را گسترانيد به تحقيق دست م13
خداوند او را دوست مي دارد، پس مسرت خود را بر بابل بجا خواهد .  پس همگي شما جمع شده، بشنويد كيست از ايشان كه اينها را اخباركرده باشد14

 .  كلدانيان فرود خواهد آمدآورد و بازوي او بر

 . من تكلّم نمودم و من او را خواندم و او را آوردم تا راه خود را كامران سازد15
از ابتدا در خفا تكلّم ننمودم و از زماني كه اين واقع شد من در آنجا هستم و اآلن خداوند يهوه مرا و روح خود را .  به من نزديك شده، اين را بشنويد16

 . تفرستاده اس

من يهوه خداي تو هستم و تو را تعليم مي دهم تا سود ببري و تو را به راهي كه بايد بروي :  خداوند كه ولّي تو و قدوس اسرائيل است چنين مي گويد17
 .هدايت مي نمايم

 . كاش كه به اوامر من گوش مي دادي، آنگاه سالمتي تو مثل نهر و عدالت تو مانند امواج دريا مي بود18
 .آنگاه ذريت آن مي بود و نام او از حضور من منقطع و هالك نمي گرديد 19
 از بابل بيرون شده، از ميان كلدانيان بگريزيد و اين را به آواز ترنّم اخبارو اعالم نماييد و آن را تا اقصاي زمين شايع ساخته، بگوييد كه خداوند بندة 20

 .خود يعقوب را فديه داده است
د شد اگر چه ايشان را در ويرانه ها رهبري نمايد، زيرا كه آب از صخره براي ايشان جاري خواهد ساخت و صخره را خواهد شكافت تا  و تشنه نخواهن21

 .آبها بجوشد
 .  و خداوند مي گويد كه براي شريران سالمتي نخواهد بود22
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  .مرا از رحم دعوت كرده و از احشاي مادرم اسم مرا ذكر نموده استخداوند ! و اي طوايف از جاي دور گوش دهيد!  اي جزيره ها از من بشنويد1
 .و مرا تير صيقلي ساخته در تركش خود مخفي نموده است.  و دهان مرا مثل شمشير تيز ساخته، مرا زير ساية دست خود پنهان كرده است2
 !اي اسرائيل تو بندة من هستي كه از تو خويشتن را تمجيد نموده ام:  و مرا گفت3
 . اما من گفتم كه عبث زحمت كشيدم و قوت خود را بي فايده و باطل صرف كردم؛ ليكن حق من با خداوند و اجرت من با خداي من مي باشد4
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د  و اآلن خداوند كه مرا از رحم براي بندگي خويش سرشت تا يعقوب را نزد او باز آورم و تا اسرائيل نزد وي جمع شوند مي گويد و در نظر خداون5
 محترم هستم و خداي من قوت من است؛

بلكه تو را نور امت ها خواهم گردانيد و . اين چيز قليلي است كه بندة من بشوي تا اسباط يعقوب را برپا كني و ناجيان اسرائيل را باز آوري:  پس مي گويد6
 .تا اقصاي زمين نجات من خواهي بود

پادشاهان ديده برپا : ه او كه نزد مردم محقّر و نزد امت ها مكروه و بندة حاكمان است چنين مي گويد خداوند كه ولّي و قدوس اسرائيل مي باشد، ب7
 . خواهند شد و سروران سجده خواهند نمود، به سبب خداوند كه امين است و قدوس اسرائيل كه تو را برگزيده است

و تو را حفظ نموده عهد قوم خواهم ساخت تا زمين را . ر روز نجات تو را اعانت كردمدر زمان رضامندي تو را اجابت نمودم و د:  خداوند چنين مي گويد8
 .معمور سازي و نصيب هاي خراب شده را به ايشان تقسيم نمايي

بر همة صحراهاي و ايشان در راهها خواهند چريد و مرتعهاي ايشان . بيرون رويد و به آناني كه در ظلمتند خويشتن را ظاهر سازيد:  و به اسيران بگويي9
 .كوهي خواهد بود

 گرسنه و تشنه نخواهند بود و حرارت و آفتاب به ايشان ضرر نخواهد رسانيد زيرا آنكه بر ايشان ترحم دارد ايشان را هدايت خواهد كرد و نزد چشمه 10
 .هاي آب ايشان را رهبري خواهد نمود

 .ن بلند خواهد شد و تمامي كوههاي خود را طريق ها خواهم ساخت و راههاي م11
 . اينك بعضي از جاي دور خواهند آمد و بعضي از شمال و از مغرب و بعضي از ديار سينيم12
زيرا خداوند قوم خود را تسلّي  مي دهد و بر مظلومان خود ترحم مي ! و اي كوهها آواز شادماني دهيد! و اي زمين وجد نما!  اي آسمانها ترنّم كنيد13

 . فرمايد

 .يهوه مرا ترك نموده و خداوند مرا فراموش كرده است: يون مي گويد اما صه14
 . آيا زن بچة شيرخوارة خود را فراموش كرده بر پسر رحم خويش ترحم ننمايد؟ اينان فراموش مي كنند اما من تو را فراموش نخواهم نمود15
 .ن است اينك تو را بر كف دستهاي خود نقش نمودم و حصارهايت دائماً در نظر م16
 . پسرانت به تعجيل خواهند آمد و آناني كه تو را خراب و ويران كردند از تو بيرون خواهند رفت17
خداوند مي گويد به حيات خودم قسم كه خود را به جميع اينها مثل .  چشمان خود را به هر طرف بلند كرده، ببين جميع اينها جمع شده، نزد تو مي آيند18

 . و مثل عروس خويشتن را به آنها خواهي آراستزيور ملبس خواهي ساخت
 . زيرا خرابه ها و ويرانه هاي تو و زمين تو كه تباه شده بود، اما اآلن تو از كثرت ساكنان تنگ خواهي شد و هالك كنندگانت دور خواهند گرديد19
 .  من تنگ است، مرا جايي بده تا ساكن شوماين مكان براي:  پسران تو كه بي اوالد مي بودي، در سمع تو به يكديگر خواهند گفت20

پس كيست كه . كيست كه اينها را براي من زاييده است و حال آنكه من بي اوالد و نازاد و جالي وطن و متروك مي بودم:  و تو در دل خود خواهي گفت21
 اينك من به تنهايي ترك شده بودم پس اينها كجا بودند؟ . اينها را پرورش داد

و ايشان پسرانت . اينك من دست خود را بسوي امت ها دراز خواهم كرد و علَم خويش را بسوي قوم ها خواهم برافراشت:  يهوه چنين مي گويد خداوند22
 .را درآغوش خود خواهند آورد و دخترانت بردوش ايشان برداشته خواهند شد

د و نزد تو رو به زمين افتاده، خاك پاي تو را خواهند ليسيد و تو خواهي دانست كه  و پادشاهان الالهاي تو و ملكه هاي ايشان دايه هاي تو خواهند بو23
 . من يهوه هستم و آناني كه منتظر من باشند، خجل نخواهند گرديد

 . آيا غنيمت از جبارگرفته شود يا اسيران از مرد قاهر رهانيده گردند24
زيرا كه من با دشمنان تو مقاومت . ته خواهند شد و غنيمت از دست ستم پيشه رهانيده خواهد گرديداسيران نيز از جبارگرف:  زيرا خداوند چنين مي گويد25

 .خواهم نمود و من پسران تو را نجات خواهم داد
كه من  و به آناني كه بر تو ظلم نمايند گوشت خودشان را خواهم خورنيد و به خون خود مثل شراب مست خواهند شد و تمامي بشر خواهند دانست 26

 .يهوه نجات دهندة تو و ولّي تو و قدير يعقوب هستم
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طالق نامة مادر شما كه او را طالق دادم كجا است؟ يا كيست از طلبكاران من كه شما را به او فروختم؟ اينك شما به سبب گناهان :  خداوند چنين مي گويد1
 .دخود فروخته شديد و مادر شما به جهت تقصيرهاي شما طالق داده ش

 چون آمدم چرا كسي نبود؟ و چون ندا كردم چرا كسي جواب نداد؟ آيا دست من به هيچ وجه كوتاه شده كه نتواند نجات دهد يا در من قدرتي نيست كه 2
 .يردرهايي دهم؟ اينك به عتاب خود دريا را خشك مي كنم و نهرها را بيابان مي سازم كه ماهي آنها از بي آبي متعفّن شود و از تشنگي بم

 . آسمان را به ظلمت ملبس مي سازم و پالس را پوشش آن مي گردانم3
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گوش مرا بيدار مي كند تا مثل . هر بامداد بيدار مي كند.  خداوند يهوه زبان تالميذ را به من داده است تا بدانم كه چگونه خستگان را به كالم تقويت دهم4
  .تالميذ بشنوم

 .لفت نكردم و به عقب برنگشتم خداوند يهوه گوش مرا گشود و مخا5
 . پشت خود را به زنندگان و رخسار خود را به موكَنان دادم و روي خود را از رسوايي و آب دهان پنهان نكردم6
 .د چونكه خداوند يهوه مرا اعانت مي كند، پس رسوا نخواهم شد، از اين جهت روي خود را مثل سنگ خارا ساختم و مي دانم كه خجل نخواهم گردي7
 پس كيست كه با من مخاصمه نمايد تا با هم بايستيم و كيست كه بر من دعوي نمايد پس او نيزديك من بيايد؟.  آنكه مرا تصديق مي كند نزديك است8

 .  اينك خداوند يهوه مرا اعانت مي كند؛ پس كيست مرا ملزم سازد؟ همانا همگي ايشان را خواهد خورد9

ترسد و آواز بندة او را مي شنود؟ هركه در ظلمت سالك باشد و روشنايي ندارد، او به اسم يهوه توكّل نمايد و به خداي  كيست از شما كه خداوند مي 10
 .خويش اعتماد بكند

ي،  هان جميع شما كه آتش مي افروزيد و كمر خود را به مشعلها مي بنديد، در روشنايي آتش خويش و در مشعلهايي كه خود افروخته ايد سالك باشد11
 .اما اين از دست من به شما خواهد رسيد كه در اندوه خواهيد خوابيد
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 .به صخره اي كه از آن قطع گشته و به حفرة چاهي كه ازآن كنده شده ايد، نظر كنيد!  اي پيروان عدالت و طالبان خداوند مرا بشنويد1
 . كثير گردانيدم او يك نفر بود حيني كه او را دعوت نمودم و او را بركت داده، به پدر خود ابراهيم و به ساره كه شما را زاييد نظر نماييد زيرا 2
 به تحقيق خداوند صهيون را تسلّي داده، تمامي خرابه هايش را تسلّي بخشيده است و بيابان او را مثل عدن و هامون او را مانند جنّت خداوند ساخته 3

 .  آواز ترنّماست و خوشي و شادي در آن يافت مي شود و تسبيح و

 من به من گوش دهيد زيرا كه شريعت از نزد من صادر مي شود و داوري خود را برقرار مي كنم تا قوم ها را   اي قوم من به من توجه نماييد و اي طايفة4
 .روشنايي بشود

 . به بازوي من اعتماد خواهند كرد نتظر من شده،بازوي من قوم ها را داوري خواهد نمود و جزيره ها م  عدالت من نزديك است و نجات من ظاهر شده، 5
 چشمان خود را بسوي آسمان برافرازيد و پايين بسوي زمين نظر كنيد زيرا كه آسمان مثل دود از هم خواهد پاشيد و زمين مثل جامه مندرس خواهد 6

 . يل نخواهد گرديداما نجات من تا به ابد خواهد ماند و عدالت منزا. گرديد و ساكنانش همچنين خواهند مرد

 .از مذمت مردمان مترسيد و از دشنام ايشان هراسان مشويد. مرا بشنويد ! و اي قومي كه شريعت من در دل شما است!  اي شما كه عدالت را مي شناسيد7
باد و نجات من نسالً بعد نسل باقي خواهد  زيرا كه  بيد ايشان را مثل جامه خواهد زد و كرم ايشان را مثل پشم خواهد خورد اما عدالت من تا به ابداال8

 .ماند
آيا تو آن نيستي كه رهب را قطع . مثل ايام قديم و دوره هاي سلف بيدار شو. بيدار شو وخويشتن را با قوت ملبس ساز  بيدار شو اي بازوي خداوند، 9

 . اژدها را مجروح ساختي نموده،
 عظيم را خشك كردي و عمق هاي دريا را راه ساختي تا فديه شدگان عبور نمايند؟   آيا تو آن نيستي كه دريا و آبهاي لجة10

 با ترنّم به صهيون خواهند آمد و خوشي جاوداني بر سر ايشان خواهد بود و شادماني و خوشي را خواهند يافت   و فديه شدگان خداوند بازگشت نموده،11
 . و غم و ناله فرار خواهد كرد

 پس تو كيستي كه از انساني كه مي ميرد مي ترسي و از پسر آدم كه مثل گياه خواهد گرديد؟. ما را تسلّي مي دهم من هستم، من كه ش12

 و خداوند كه آفرينندة تو است كه آسمانها را گسترانيد و بنياد زمين را نهاد فراموش كرده اي و دائماً تمامي روز از خشم ستمكار وقتي كه به جهت 13
 مي شود مي ترسي؟ و خشم ستمكار كجا است؟هالك كردن مهيا 

 . اسيران ذليل را بزودي رها خواهند شد و در حفره نخواهند مرد و نان ايشان كم نخواهند شد14
 . يهوه صبايوت اسم من است  زيرا من يهوه خداي تو هستم كه دريا را متالطم مي آورم تا امواجش نعره زنند،15
 دست خويش پنهان كردم تا آسمانها غرس نمايم و بنياد زميني نهم و صهيون را گويم كه تو   گذاشتم و تو را زير ساية و من كالم خود را در دهان تو16

 .قوم من هستي
اي دست خداوند كاسة غضب او را نوشيدي و درد كاسة سرگيجي را نوشيده، آن را تا ! خويشتن را برانگيخته، برخيز!  خويشتن را برانگيز اي اورشليم17

 .به ته آشاميدي
 . از جميع پسراني كه زاييده است يكي نيست كه او را رهبري كند و از تمامي پسراني كه تربيت نموده كسي نيست كه او را دستگيري نمايد18
 . دهم اين دو بال بر تو عارض خواهد شد؛ كيست كه براي تو ماتم كند؟ يعني خرابي و هالكت و قحط و شمشير، پس چگونه تو را تسلّي19
 .و ايشان از غضب خداوند و از عتاب خداي تو مملّو شده اند.  به سر همه كوچه ها مثل آهو در دام خوابيده اند  پسران تو را ضعيف گرفته،20
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 !و اي مست شده، اما نه از شراب!  پس اي زحمت كشيده اين را بشنو21
اينك كاسة سرگيجي را و درد كاسة غضب خويش را از تو خواهم :  كند چنين مي گويد خداوند تو يهوه و خداي تو كه در دعوي قوم خود ايستادگي مي22

 .گرفت و آن را بار ديگر نخواهي آشاميد
خم شو تا از تو بگذريم و تو پشت خود را مثل زمين و مثل كوچه به :  و آن را به دست آناني كه بر تو ستم مي نمايند مي گذارم كه به جان تو مي گويند23

 .راه گذريان گذاشته ايجهت 
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لباس زيبايي خويش را بركن زيرا كه نامختون و ناپاك بار ديگر داخل تو ! بيدار شو و قوت خود را بپوش اي شهر مقدس اورشليم!  بيدار شو اي صهيون1
 . نخواهند شد

 !ن كه اسير شده اي بندهاي گردن خود را بگشاو اي دختر صهيو! خود را بگشا!  بنشين  اي اورشليم خود را از گرد بيفشان و برخاسته،2
 .مفت فروخته كشتيد و  بي نقره فديه داده خواهيد شد:  زيرا خداوند چنين مي گويد3
كه در ايام سابق قوم من به مصر فرود شدند تا در آنجا ساكن شوند و بعد از آن آشور بر ايشان بي سبب ظلم :  چونكه خداوند يهوه چنين مي گويد4

 .دنمودن
آناني كه بر ايشان تسلّط دارند صيحه مي زنند : وخداوند مي گويد.  در اينجا مرا چه كار است كه قوم من مجاناً گرفتار شده اند : اما االن خداوند مي گويد5

 .و نام من دائماً هر روز اهانت مي شود
 .كلّم كننده من هستم، هان من هستمو در آن روز خواهند فهميد كه ت.  بنابراين قوم من اسم مرا خواهند شناخت6
 چه زيباست بر كوهها پايهاي مبشّر كه سالمتي را ندا مي كند و به خيرات بشارت مي دهد و نجات را ندا مي كند و به صهيون مي گويد كه خداي تو 7

 .سلطنت مي نمايد
 .زيرا وقتي كه خداوند به صهيون رجعت مي كند ايشان معاينه خواهند ديد آواز ديده بانان تو است كه آواز خود را بلند كرده، با هم ترنّم مي نمايند، 8
 .زيرا خداوند قوم خود را تسلّي داده و اورشليم را فديه نموده است  اي خرابه هاي اورشليم به آواز بلند با هم ترنّم نماييد، 9
 .كرانه هاي زمين نجات خداي ما را ديده اند خداوند ساعد قدوس خود را در نظر تمامي امت هاي باال زده است و جميع 10
 اي شما كه ظروف خداوند را برمي داريد به يك سو شويد، به يك سو شويد و از اينجا بيرون رويد و چيز ناپاك را لمس منماييد و از ميان آن بيرون 11

 .خويشتن را طاهر سازيد رفته، 
 . چونكه يهوه پيش روي شما خواهد خراميد و خداي اسرائيل ساقة شما خواهد بود نه نخواهيد شد، زيرا كه به تعجيل بيرون نخواهيد رفت و گريزان روا12
 . من با عقل رفتار خواهد كرد و عالي و رفيع و بسيار بلند خواهد شد  اينكه بندة13
 تر تباه گرديده بود چنانكه بسياري از تو در عجب بودند از آن جهت كه منظر او از مردمان و صورت او از بني آدم بيش14

 همچنان بر امت هاي بسيار خواهد پاشيد و به سبب او پادشاهان دهان خود را خواهند بست زيرا چيزهاي را كه براي ايشان بيان نشده بود خواهند ديد 15
 .و آنچه را كه نشنيده بودند خواهند فهميد
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 ر او منكشف شده باشد؟ كيست كه خبر ما را تصديق نموده و كيست كه ساعد خداوند ب1

 زيرا به حضور وي مثل نهال و مانند ريشه در زمين خشك خواهد روييد او را نه صورتي و نه جمالي مي باشد و چون او را مي نگريم و منظري ندارد 2
 .    كه مشتاق او باشيم

 .وشانند وخوار شده كه او را به حساب نياوريم خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج ديده و مثل كسي كه رويها را از او بپ3
 . لكن او غم هاي ما را بر خود برگرفت و دردهاي ما را برخويش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت كشيده، و مضروب مبتال گمان برديم4
 .ا بر وي آمد و از زخمهاي او ما شفا يافتيم و حال آنكه به سبب تقصيرهاي ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گرديد و تأديب سالمتي م5
 . جميع ما مثل گوسفندان گمراه شده بوديم و هر يكي از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جميع ما را بر وي نهاد6
د پشم برنده اش بي زبان است همچنان  او مظلوم شد اما تواضع نموده، دهان خود را نگشود مثل بره اي كه براي ذبح مي برند و مانند گوسفندي كه نز7

 .دهان خود را نگشود
 از ظلم و از داوري گرفته شد و از طبقة او كه تفكر نمود كه او از زمين زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گرديد؟ و قبر او با شريران 8

 .دهان وي حيله اي نبودتعيين نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان هرچند هيچ ظلم نكرد و در 
چون جان او را قرباني گناه ساخت، آنگاه ذريت خود را خواهد ديد و عمر او .  اما خداوند را پسند آمد كه او را مضروب نموده، به دردها مبتال سازد10

 .دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او ميسر خواهد بود
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يرخواهد شد و بندة عادل من به معرفت خود بسياري را عادل خواهد گردانيد زيرا كه او گناهان ايشان را بر  ثمرة مشقّت جان خويش را خواهد ديد و س11
 .خويشتن حمل خواهد نمود

 بنابراين او را در ميان بزرگان نصيب خواهم داد و غنيمت را با زور آوران تقسيم خواهد نمود، به جهت اينكه جان خود را به مرگ ريخت و از 12
 .اران محسوب شد و گناهان بسياري را برخود گرفت و براي خطاكاران شفاعت نمودخطاك
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 زيرا خداوند مي گويد پسران زن بي كس از پسران زن  ! اي كه درد زه نكشيده اي به آواز بلند ترنّم نما و فرياد برآور ! اي عاقره اي كه نزاييده اي بسرا1
 .      منكوحه زياده اند

 .خود را وسيع گردان و پرده هاي مسكن هاي تو پهن بشود دريغ مدار و طنابهاي خود را درازكرده، ميخهايت را محكم بساز مكان خيمة 2
 . زيرا كه بطرف راست و چپ منتشر خواهي شد و ذريت تو امتّ هاي را تصرف خواهند نمود و شهرهاي ويران را مسكون خواهند ساخت3
و مشوش مشو زيرا كه رسوا نخواهي گرديد و چونكه خجالت جواني خويش را فراموش خواهي كرد و عار بيوگي  مترس زيرا كه خجل نخواهي شد 4

 .خود را ديگر به ياد نخواهي آورد
 . زيراكه آفريننده تو كه اسمش يهوه صبايوت است شوهر تو است، و قدوس اسرائيل كه به خداي تمام جهان مسمي است ولّي تو مي باشد5
 . جواني كه ترك شده باشد و خداي تو اين را مي گويد خداوند تو را مثل زن مهجور و رنجيده دل خوانده است و مانند زوجةزيرا  6
 . زيرا تو را به اندك لحظه اي ترك كردم اما به رحمت هاي عظيم تو را جمع خواهم نمود7
 .  اي پوشانيدم اما به احسان جاوداني بر تو رحمت خواهم فرمودبه جوشش غضبي خود را از تو براي لحظه :  و خداوند ولّي تو مي گويد8

 . زيرا كه اين براي من مثل آبهاي نوح بار ديگر بر زمين جاري نخواهد شد همچنان قسم خوردم كه بر او غضب نكنم و تو را عتاب ننمايم9
خداوند . از تو زايل نخواهد شد و عهد سالمتي من متحرك نخواهد گرديد هر آينه كوهها زايل خواهد شد و تلّها متحرك خواهد گرديد، ليكن احسان من 10

 .كه بر تو رحمت مي كند اين را مي گويد
 . اي رنجانيده و مضطرب شده كه تسلّي نيافته اي، اينك من سنگهاي تو را در سنگ سرمه نصب خواهم كرد و بنياد تو را در ياقوت زرد خواهم نهاد11
 .از لعل و دروازه هايت را از سنگهاي بهرمان و تمامي حدود تو را از سنگهاي گران قيمت خواهم ساخت و مناره هاي تو را 12
 . و جميع پسرانت از خداوند تعليم خواهند يافت و پسرانت را سالمتي عظيم خواهد بود13
 . و به تو نزديكي نخواهد نمود نخواهي ترسيد و هم از آشفتگي دور خواهي ماند  در عدالت ثابت شده و از ظلم دور مانده،14
 .آناني كه به ضّد تو جمع شوند به سبب تو خواهد افتاد.  همانا جمع خواهند شد اما نه به اذن من15
 .و من نيز هالك كننده را براي خراب نمودن آفريدم. آلتي براي كارخود بيرون مي آورد، آفريدم  اينك من آهنگري را كه زغال را به آتش دميده، 16
اين است نصيب بندگان .  هر آلتي كه به ضّد تو ساخته شود، پيش نخواهد برد و هر زباني را كه براي محاكمه به ضّد تو برخيزد، تكذيب خواهي نمود17

 . خداوند و عدالت ايشان از جانب من خداوند مي گويد
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 .بيايد و شراب و شير را بي نقره و بي قيمت بخريد.  و بخوريد اي جميع تشنگان نزد آبها بياييد، و همة شما كه نقره ندارد بيايد بخريد1
 چرا نقره را براي آنچه نان نيست و مشقّت خويش را براي آنچه سير نمي كند صرف مي كنيد گوش داده، از من بشنويد و چيزهاي نيكو را بخوريد تا 2

 .جان شما از فربهي متلذّذ شود
 .د و تا جان شما زنده گردد بشنويد و من با شما عهد جاوداني يعني رحمت هاي امين داود را خواهم بستنزد من بيايي  گوش خود را فراداشته، 3
 .رئيس و حاكم طوايف.  اينك من او را براي طوايف شاهد گردانيدم4
ه خاطر يهوه كه خداي تو است و قدوس ب.  همان امتي را كه نشاخته بودي دعوت خواهي نمود، و امتّي كه تو را نشناخته بودند، نزد تو خواهند دويد5

 .اسرائيل كه تو را تمجيد نموده است
 . خداوند را مادامي كه يافت مي شود بطلبيد و مادامي كه نزديك است او را بخوانيد6
ي ما كه معرفت عظيم  شرير راه خود را گناهكار افكار خويش را ترك نمايد و بسوي خداوند بازگشت كند و بر وي رحمت خواهد نمود و بسوي خدا7

 .خواهد كرد
 . زيرا خداوند مي گويد كه افكار من افكار شما نيست و طريق هاي شما طريق من ني8
 . زيرا چنانچه آسمان از زمين بلندتر است همچنان طريق هاي من از طريق هاي شما و افكار من از افكار شما بلندتر مي باشد9
بارد و به آنجا     برنمي گردد بلكه زمين را سيراب كرده، آن را بارور و برومن مي سازد و برزگر را تخم و  و چنانكه باران و برف از آسمان مي 10

 .خورنده را نان مي بخشد
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 همچنان كالم من كه از دهانم صادر گردد خواهد بود نزد من بي ثمر نخواهد برگشت بلكه آنچه را خواستم بجا خواهم آورد و براي آنچه آن را 11
 . تادم كامران خواهد گرديدفرس

 زيرا كه شما با شادماني بيرون خواهيد رفت و با سالمتي هدايت خواهيد شد كوهها و تلّها در حضور شما به شادي ترنّم خواهند نمود و جميع درختان 12
 . صحرا دستك خواهند زد

 . آيت جاوداني كه منقطع نشود خواهد بود به جاي درخت خار و صنوبر به جاي خس آس خواهد روييد و براي خداوند اسم و13
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 .انصاف را نگاه داشته، عدالت را جاري نماييد، زيرا كه آمدن نجات من و منكشف شدن عدالت من نزديك است:  و خداوند چنين مي گويد1
 كه سبت را نگاه داشته، آن را بي حرمت نكند و  خوشابحال انساني كه اين را بجا آورد و بني آدمي كه به اين متمسك گردد، كه به اين متمسك گردد،2

 .دست خويش را از هر عمل بد باز دارد
 پس غريبي كه با خداوند مقترن شده باشد، تكلّم نكند و نگويد كه خداوند مرا از قوم خود جدا نموده است و خصي هم نگويد كه اينك من درخت خشك 3

 .هستم
4بك گردند، چنين مي گويد زيرا خداوند دربارة خصيهايي كه ست هاي مرا نگاه دارند و آنچه را كه من خوش دارم اختيار نمايند و به عهد من متمس 

 . كه به ايشان خواهم بخشيد5
اه داشته، آن را يعني همة كساني كه سبت را نگ.  و غريباني كه با خداوند مقترن شده، او را خدمت منمايند و اسم خداوند را دوست داشته، بندة او بشوند6

 .بي حرمت نسازند و به عهد من متمسك شوند
 ايشان را به كوه قدس خود خواهم آورد و ايشان را در خانة عبادت خود شادمان خواهم ساخت و قرباني هاي سوختني و ذبايح ايشان بر مذبح من بول 7

 .شدخواهد شد، زيرا خانة من به خانة عبادت براي تمامي قوم ها مسمي خواهد 
 و خداوند يهوه كه جمع كنندة رانده شدگان اسرائيل است مي گويد كه بعد از اين ديگران را با ايشان جمع خواهم كرد عالوه بر آناني كه از ايشان جمع 8

 .شده اند
 ! اي تمام حيوانات صحرا و اي جميع حيوانات جنگل بياييد و بخوريد9
خواب مي بينند و دراز شده، خفتن رادوست مي . ندارند و همگي ايشان سگان گنگ اند كه نمي توانند بانگ كنند ديده بانان او كورند، جميع ايشان معرفت 10

 .دارند
جميع ايشان به راه خود ميل كرده، هر يكي بطرف خود طالب .  و اين سگان حريصند كه نمي توانند سير بشوند و ايشان شبانند كه نمي توانند بفهمند11

 .دسود خويش مي باش
 . و مي گويند بياييد شراب بياوريم و از مسكرات مست شويم و فردا مثل امروز روز عظيم بلكه بسيار زياده خواهد بود12
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 مرد عادل تلف شد و كسي نيست كه اين را در دل خود بگذراند و مردان رؤف برداشته شدند و كسي فكر نمي كند كه عادالن از معرض بال برداشته مي 1
 .شوند

 .    آناني كه به استقامت سالك مي باشند، به سالمتي داخل شده، بر بسترهاي خويش آرامي خواهند يافت2

 ! و اما شما اي پسران ساحره و اوالد فاسق و زانيه به اينجا نزديك آييد3
 د عصيان و ذريت كذب نيستيد بر كه تمسخر مي كنيد و بر كه دهان خود را باز مي كنيد و زبان را دراز مي نماييد؟ آيا شما اوال4

  كه در ميان بلوطها و زير هر درخت سبز خويشتن را به حرارت مي آوريد و اطفال را در واديها زير شكاف صخره ها ذبح مي نماييد؟5

ذرانيدي آيا من از اينها براي آنها نيز هدية ريختني ريختي و هدية آردي گ.  در ميان سنگهاي ملساي وادي نصيب تو است همينها قسمت تو مي باشد6
 تسلّي خواهم يافت؟

 . بر كوه بلند و رفيع بستر خود را گستردي و به آنجا نيز برآمده، قرباني گذرانيد7
 و پشت درها و با هوها يادگار خود را واگذاشتي زيرا كه خود را به كسي ديگر غير از من مكشوف ساختي و برآمده، بسترخود را پهن كردي و در ميان 8
 .ود و ايشان عهد بسته، بستر ايشان را دوست داشتي جايي كه آن را ديديخ
 . و با روغن در حضور پادشاه رفته، عطريات خود را بسيار كردي و رسوالن خود را بجاي دور فرستاده، خويشتن را تا به هاويه پست گردانيدي9
 .  زگي قوت خود را يافتي پس از اين جهت ضعف بهم نرسانيديتا.  از طوالني بودن راه درمانده شدي اما نگفتي كه اميد نيست10

 از كه ترسان و هراسان شدي كه خيانت ورزيدي و مرا بياد نياورده، اين را در دل خود جا ندادي؟ آيا من از زمان قديم نيز ساكت نماندم پس از اين 11
 جهت از من نترسيدي؟
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 . تو را منفعت نخواهد داد من عدالت و اعمال تو را بيان خواهم نمود كه12
اما هركه بر من توكّل .  چون فرياد برمي آوري اندوخته هاي خودت تو را خالصي بدهد و لكن باد جميع آنها را خواهد برداشت و نفس آنها را خواند برد13

 . دارد مالك زمين خواهد بود و وارث جبل قدس من خواهد گرديد

 ! و سنگ مصادم را از طريق قوم من برداريد! را برافرازيد و مهيا سازيدراه !  و گفته خواهد شد برافرازيد14

من در مكان عالي و مقدس ساكنم و نيز با كسي كه :  زيرا او كه عالي و بلند است و ساكن در ابديت مي باشد و اسم او قدوس است چنين    مي گويد15
 .نمايم و دل افسردگان را زنده سازم تا روح متواضعان را احيا  روح افسرده و متواضع دارد،

 . زيرا كه تا به ابد مخاصمه نخواهم نمود و هميشه خشم نخواهم كرد مبادا روحها و جانهايي كه من آفريدم به حضور من ضعف به هم رسانند16
 .و گردانيده، برفت به سبب گناه طمع وي غضبناك شده، او را زدم و خود را مخفي ساخته، خشم نمودم و او به راه دل خود ر17
 . طريف هاي او را ديدم و او راشفا خواهم داد و او را هدايت نموده، به او و به آناني كه با وي ماتم گيرند تسلّي بسار خواهم داد18
 .شان را شفا خوام بخشيدبر آناني كه دورند سالمتي باد و بر آناني كه نزديكند سالمتي باد و من اي:  خداوند كه آفرينندة ثمرة لبها است مي گويد19
 . اما شريران مثل درياي متالطم كه نمي تواند آرام گيرد و آبهايش گل و لجن برمي اندازد مي باشند20
 .  خداي من مي گويد كه شريران را سالمتي نيست21
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  .يشان را و به خاندان يعقوب گناهان ايشان را اعالم نما آواز خود را بلند كن و دريغ مدار و آواز خود را مثل كَرِنّا بلند كرده، به قوم من تقصير ا1
احكام . مثل امتي كه عدالت را بجا آورده، حكم خداي خود را ترك ننمودند.  و ايشان هر روز مرا مي طلبند و از دانستن طريق هاي من مسرور مي باشند2

 .عدالت را از من سؤال نموده، از تقرب جستن به خدا مسرور مي شوند
اينك شما در روز روزه خويش خوشي خود را مي يابيد و بر عمله . چرا روزه داشتيم و نديدي و جانهاي خويش را رنجانيديم و ندانستي: و مي گويند 3

 .   هاي خود ظلم مي نماييد

 . اينك به جهت نزاع و مخاصمه روزه مي گيريد كه آواز خود را در اعلي عليين بشنوانيد4
 من مي پسندم مثل اين است، روزي كه آدمي جان خود را برنجاند و سر خود را مثل ني خم ساخته، پالس و خاكستر زير خود  آيا روزه اي كه5

 بگستراند؟ آيا اين را روزه و روز مقبول خداوند مي خواني؟

 مظلومان را آزاد سازيد و هر يوغ را بشكنيد؟ مگر روزه اي كه من مي پسندم اين نيست كه بندهاي شرارت را بگشاييد وگره هاي يوغ را باز كنيد و 6

 مگر اين نيست كه نان خود را به گرسنگان تقسيم نمايي و فقيران رانده شده را به خانة خود بياوري و چون برهنه را ببيني او را بپوشاني و خودد را از 7
 آناني كه از گوشت تو مي باشند مخفي نسازي؟

 .د شد و صحت تو بزودي خواهد روييد و عدالت تو پيش تو خواهد خراميد و جالل خداوند ساقة تو خواهد بود آنگاه نور تو مثل فجر طالع خواه8
اگر يوغ و اشاره كردن به .  آنگاه دعا خواهي كرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود و استغاثه خواهي نمود و او خواهد گفت كه اينك حاضرهستم9

 يان خود دور كني، انگشت و گفتن ناحق را از م

 . و آرزوي جان خود را به گرسنگان ببخشي و جان ذليالن را سير كني، آنگاه نور تو در تاريكي خواهد درخشيد و تاريكي غليظ تو مثل ظهرخواهد بود10
د ساخت و تو مثل باغ سير آب و  و خداوند تو را هميشه هدايت نموده، جان تو را در مكان هاي خشك سير خواهد كرد و استخوانهايت را قوي خواه11

 . مانند چشمة آب كه آبش كم نشود خواهي بود

 و كسان تو خرابه هاي قديم را بنا خواهند نمود و تو اساسهاي دوره هاي بسيار را برپا خواهي داشت و تو را عمارت كنندة رخنه ها و مرمت كنندة 12
 .كوچه ها براي سكونت خواهند خواند

 از سبت نگاه داري و خوشي خود را در روز مقدس من بجا نياوري و سبت را خوشي و مقدس خداوند و محترم بخواني و آن را  اگر پاي خود را13
 محترم داشته، به راههاي خود رفتار ننمايي و خوشي خود را نجويي و سخنان خود را نگويي،

و نصيب پدرت يعقوب را به تو خواهم خورانيد، زيرا كه دهان . لند زمين سوار خواهم كرد آنگاه در خداوند متلذّذ خواهي شد و تو را بر مكان هاي ب14 
 . خداوند اين را گفته است
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 . هان دست خداوند كوتاه نيست تا نرهاند و گوش او سنگين ني تا نشنود1
 .ما پوشانيده است تا نشنود ليكن خطاياي شما در ميان شما و خداي شما حايل شده است و گناهان شما روي او را از ش2
 .لبهاي شما به دروغ تكلّم مي نمايد و زبانهاي شما به شرارت تنطّق مي كند.  زيرا كه دستهاي شما به خون و انگشتهاي شما به شرارت آلوده شده است3
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به ظلم حامله شده، شرارت را مي .  تكلّم مي نمايندبه بطالت توكّل دارند و به دروغ.  احدي به عدالت دعوي نمي كند و هيچكس به راستي داوري نمي نمايد4
 .زايند

 .هركه از تخمهاي ايشان بخورد مي ميرد و آن چون شكسته گردد افعي بيرون مي آيد.  از تخمهاي افعي بچه برمي آورند و پردة عنكبوت مي بافند5
د زيرا كه اعمال ايشان اعمال شرارت است و عمل ظلم در دستهاي ايشان  پرده هاي ايشان لباس بخواهد شد و خويشتن را از اعمال خود نخواهند پوشاني6

 .است
افكار ايشان افكار شرارت است و در راههاي ايشان ويراني و خرابي .  پايهاي ايشان براي بدي دوان و به جهت ريختن خون بي گناهان شتابان است7

 .است
جاده هاي كج براي خود ساخته اند و هركه در آنها سالك باشد سالمتي را نخواهد . نيست طريق سالمتي را نمي دانند و در راههاي ايشان انصاف 8

 .دانست
انتظار نور مي كشم و اينك ظلمت است و منتظر روشنايي هستيم، اما در تاريكي غليظ .  بنابراين انصاف از ما دورشده است و عدالت به ما نمي رسد9

 .سالك مي باشيم
در وقت ظهر مثل شام لغزش مي خوريم و در ميان تندرستان مانند . ديوار تلمس مي نماييم و مانند بي چشمان كورانه راه مي رويم و مثل كوران براي 10

 . مردگانيم

 .د جميع ما مثل خرسها صدا مي كنيم و مانند فاخته ها ناله مي نماييم، براي انصاف انتظار مي كشيم و نيست و براي نجات و از ما دور مي شو11
 . زيرا كه خطاياي ما به حضور تو بسيار شده و گناهان ما به ضد ما شهادت مي دهد چونكه خطاياي ما با ما است و گناهان خود را           مي دانيم12
امله شده، از دل آنها را تنطّق از پيروي خداي خود انحراف ورزيديدم به ظلم و فتنه تكلّم كرديم و به سخنان كذب ح.  مرتد شده، خداوند را انكار نموديم13

 .نموديم
 .  و انصاف به عقب رانده شده و عدالت از ما دور ايستاده است زيرا كه راستي در كوچه ه افتاده است و استقامت   نمي تواند داخل شود14

 .ن را ديد در نظر او بد آمد كه انصاف وجود نداشتو چون خداوند اي.  و راستي مفقود شده است و هركه از بدي اجتناب نمايد خود را به يغما مي سپارد15
 .  و او ديد كه كسي نبود و تعجب نمود كه شفاعت كننده اي وجود نداشت؛ از اين جهت بازوي وي براي او نجات آورد و عدالت او وي را دستگيري نمود16

 .م را به جاي لباس دربر كرد و غيرت را مثل ردا پوشيدو جامة انتقا.  پس عدالت را مثل زره پوشيد و خود نجات را بر سر خويش نهاد17
 .به خصمان خود حدت خشم را و به دشمنان خويش مكافات و به جزاير پاداش را خواهد رسانيد. اعمال ايشان، ايشان را جزا خواهد داد  بر وفق18
 .ه او مثل نهر سرشاري كه باد خداوند آن را براند خواهد آمد و از طرف مغرب از نام يهوه و از طلوع آفتاب از جالل وي خواهند ترسيد زيرا ك19
 . و خداوند   مي گويد كه نجات دهنده اي براي صهيون و براي آناني كه در يعقوب از معصيت بازگشت نمايند  خواهد آمد20
دهان تو گذاشته ام از دهان تو و از دهان ذريت تو و از اما عهد من با ايشان اين است كه روح من كه بر تو است و كالم من كه در :  و خداوند مي گويد21

 .از اآلن و تا ابداآلباد: خداوند مي گويد. دهان ذريت ذريت تو دور نخواهد شد
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 . برخيز و درخشان شو زيرا نور تو آمده و جالل خداوند بر تو طالع گرديده است1
 .اهد پوشانيد اما خداوند بر تو طلوع خواهد نمود و جالل وي بر تو ظاهر خواهد شد زيرا اينك تاريكي جهان را و ظلمت غليظ طوايف را خو2
 . و امت ها سوي نور تو و پادشاهان بسوي درخشندگي طلوع تو خواهند آمد3
رانت را در آغوش خواهند پسرانت از دورخواهند آمد و دخت.  چشمان خود را به اطراف خويش برافراز و بيين كه جميع آنها جمع شده، نزد تو مي آيند4

 .آورد
 آنگاه خواهي ديد و خواهي درخشيد و دل تو لرزان شده، وسيع خواهد گرديد، زيرا كه توانگري دريا بسوي تو گردانيده خواهد شد و دولت امت ها نزد 5

 .تو خواهد آمد
 . آمد و طال و بخور آورده، به تسبيح خداوند بشارت خواهند دادجميع اهل شبع خواهند.  كثرت شتران و جمازگان مديان و عيفه تو را خواهند پوشانيد6
به مذبح من با پذيرايي برخواهند آمد و خانة جالل خود را .  جميع گله هاي قيدار نزد تو جمع خواهند شد و قوچهاي نبايوت تو را خدمت خواهند نمود7

 .زينت خواهد داد
 ند كبوتران بر وزنهاي خود؟  اينها كيستند كه مثل ابر پرواز مي كنند و مان8

 به درستي كه جزيره ها و كشتيهاي ترشيش اول انتظار مرا خواهند كشيد تا پسران تو را از دور و نقره و طالي ايشان را با ايشان بياورند، به جهت اسم 9
 .يهوه خداي تو و به جهت قدوس اسرائيل زيرا كه تو را زينت داده است
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 را بنا خواهند نمود و پادشاهان ايشان تو را خدمت خواهند كرد زيرا كه درغضب خود تو را زدم ليكن به لطف خويش تو را  و غريبان، حصارهاي تو10
 .ترحم خواهم نمود

 .آورده شوند دروازه هاي تو نيز دائماً باز خواهد بود و شب و روز بسته نخواهد گرديد تا دولت امت ها را نزد تو بياورند و پادشاهان ايشان همراه 11
 . زيرا هر امتي و مملكتي كه تو را خدمت نكند تلف خواهد شد و آن امت ها تماماً هالك خواهند گرديد12
 . جالل لبنان با درختان صنوبر و كاج و چنار با هم براي تو آورده خواهند شد تا مكان مقدس مرا زينت دهند و جاي پايهاي خود را تمجيد خواهم نمود13
ان آناني كه تو را ستم مي رسانند خم شده، نزد تو خواهند آمد و جميع آناني كه تو را اهانت مي نمايند نزد كف پايهاي تو سجده خواهند نمود و  و پسر14

 .تو را شهر يهوه و صهيون قدوسِ اسرائيل خواهند ناميد
 .و را فخر جاوداني و سرور دهرهاي بسيار خواهم گردانيدمن ت.  به عوض آنكه تو متروك و مبغوض بودي و كسي از ميان تو گذر نمي كرد15
 و شر امت ها را خواهي مكيد و پستانهاي پادشاهان راخواهي مكيد و خواهي فهميد كه من يهوه نجات دهندة تو هستم و من قدير اسرائيل، ولي تو مي 16

 .باشم
ب، برنج و به جاي سنگ، آهن خواهم آورد و سالمتي را ناظران تو و عدالت را  به جاي برنج، طال خواهم آورد و به جاي آهن، نقره و به جاي چو17

 .حاكمان تو خواهم گردانيد
 و بار ديگر ظلم در زمين تو و خرابي و ويراني در حدود تو مسموع نخواهد شد و حصارهاي خود را نجات و دروازه هاي خويش را تسبيح خواهي 18

 .ناميد
 . نور تو نخواهد بود و ماه با درخشندگي براي تو نخواهد تابيد زيرا كه يهوه نور جاوداني تو و خدايت زيبايي تو خواهد بود و بار ديگر آفتاب در روز19
 و بار ديگر آفتاب تو غروب نخواهد كرد و ماه تو زوال نخواهد پذيرفت زيرا كه يهوه براي تو نور جاوداني خواهد بود و روزهاي نوحه گري تو تمام 20

 . شدخواهد
 .شاخة مغروس من و عمل دست من، تا تمجيد كرده شوم.  وجميع و قوم تو عادل خواهند بود و زمين را تا به ابد متصرف خواند شد21
 . من يهوه در وقتش تعجيل در آن خواهم نمود.  صغير هزار نفر خواهد شد و حقير امت قوي خواهد گرديد22
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 خداوند مرا مسح كرده است تا مسكينان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شكسته دالن را التيام بخشم و اسيران را به  روح خداوند يهوه بر من است زيرا1
 رستگاري و محبوسان را به آزادي ندا كنم،

 . و تا از سال پسنديدة خداوند و از يوم انتقام خداي ما ندا نمايم و جميع ماتميان را تسلّي بخشم2
ي ماتميان صهيون و به ايشان ببخشم تاجي را به عوض خاكستر و روغن شادماني را به عوض نوحه گري و رداي تسبيح را به جاي  تا قرار دهم برا3

 . روح كدورت تا ايشان درختان عدالت و مغروس خداوند به جهت تمجيد وي ناميده شوند

ا خواهند داشت و شهرهاي خراب شده و ويرانه هاي دهرهاي بسيار را تعمير  و ايشان خرابه هاي قديم را بنا خواهند نمود و ويرانه هاي سلف را برپ4
 .خواهند نمود

 . و غريبان برپا شده، گلّه هاي شما را خواهند چرانيد و بيگانگان، فالّحان و باغبانان شما خواهند بود5
دولت امت ها را خواهيد خورد و در جالل ايشان فخر خواهيد . نمود و شما كاهنان خداوند ناميده خواهيد شد و شما را به خدام خداي ما مسمي خواهند 6

 .نمود
بنابراين ايشان در زمين خود نصيب مضاعف خواهند يافت و شادي جاوداني براي ايشان خواهد .  به عوض رسوايي از نصيب خود مسرور خواهيد شد7

 .بود
 ستم نفرت مي دارم و اجرت ايشان را به راستي به ايشان خواهم داد و عهد جاوداني با  زيرا من كه يهوه هستم، عدالت را دوست مي دارم و از غارت و8

 .ايشان خواهم بست
هركه ايشان را بيند اعتراف خواهد نمود كه ايشان ذريت مبارك .  و نسل ايشان در ميان امت ها و ذريت ايشان در ميان  قوم ها معروف خواهند شد9

 .خداوند مي باشند
چنانكه . اوند شادي بسيار مي كنم و جان من در خداي خود وجد مي نمايد زيرا كه مرا به جامة نجات ملبس ساخته، رداي عدالت را به من پوشانيد در خد10

 .داماد خويشتن را به تاج آرايش مي دهد و عروس، خود را به زيورها زينت مي بخشد
، زرع خويش را نمو مي دهد، همچنان خداوند يهوه عدالت و تسبيح را پيش روي تمامي امت ها خواهد  زيرا چنانكه زمين، نباتات خود را مي روياند و باغ11

 .رويانيد
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 . به خاطر صهيون سكوت نخواهم كرد و به خاطر اورشليم خاموش نخواهم شد تا عدالتش مثل نور طلوع كند و نجاتش مثل چراغي كه افروخته باشد1
 .و تو به اسم جديدي كه دهان خداوند آن را قرار مي دهد مسمي خواهي شد.  جالل تو را مشاهده خواهند نمود  و جميع پادشاهان، و امت ها، عدالت تو را2
 . و تو تاج جالل، در دست خداوند و افسر ملوكانه، در دست خداي خود خواهي بود3
واهند گفت، بلكه تو را حفصيبه و زمينت را بعولَه خواهند ناميد زيرا خداوند از تو  و تو ديگر به متروك مسمي نخواهي شد و زمينت را بار ديگر خرابه نخ4

 .   مسرور خواهند شد و زمين تو منكوحه خواهد گرديد

س مبتهج  زيرا چنانكه مردي جوان دوشيزه اي را به نكاح خويش درمي آورد، هم چنان پسرانت تو را منكوحة خود خواهند ساخت و چنانكه داماد از عرو5
 .مي گردد، هم چنان خدايت از تو مسرور خواهد بود

 !اي متذكّران خداوند خاموش مباشيد.  اي اورشليم ديده بانان بر حصارهاي تو گماشته ام كه هر روز و هر شب هميشه سكوت نخواهند كرد6
 . و او را آرامي ندهيد تا اورشليم را استواركرده، آن را در جهان محلّ تسبيح بسازد7
 خداوند به دست راست خود و به بازوي قوي خويش قسم خورده، گفته است كه بار ديگر غلّة تو را مأكول دشمنانت نسازم و غريبان، شراب تو را كه 8

 .برايش زحمت كشيده اي نخواهند نوشيد
 .ا جمع مي كنند، آن را در صحنهاي قدس من خواهند نوشيد بلكه آناني كه آن را مي چينند آن را خورده، خداوند را تسبيح خواهند نمود و آناني كه آن ر9
 .طريق قوم را مهيا سازيد و شاهراه را بلند كرده، مرتفع سازيد و سنگها را برچيده علَم را به جهت قوم ها برپا نماييد.  بگذريد از دروازه ها بگذريد10
همانا اجرت او همراهش و مكافات او پيش رويش مي . ن بگوييد اينك نجات تو مي آيد اينك خداوند تا اقصاي زمين اعالن كرده است، پس به دختر صهيو11

 .    باشد

 .  و ايشان را به قوم مقدس و فديه شدگان خداوند مسمي خواهند ساخت و تو به مطلوب و شهر غير متروك ناميده خواهي شد12
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ي اين كه به لباس جليل خود ملبس است و در كثرت قوت خويش مي خرامد؟ من كه به عدالت  اين كيست كه ازادوم با لباس سرخ از بصره مي آيد؟ يعن1
 .تكلّم مي كنم و براي نجات، زورآور مي باشم

  چرا لباس تو سرخ است و جامة تو مثل كسي كه چرخشت را پايمال كند؟2

ا به غضب خود پايمال كردم و به حدت خشم خويش لگدكوب نمودم و خون  من چرخشت را تنها پايمال نمودم و احدي از قوم ها با من نبود و ايشان ر3
 .ايشان به لباس من پاشيده شده، تمامي جامة خود را آلوده ساختم

 . زيراكه يوم انتقام در دل من بود و سال فديه شدگانم رسيده بود4
 . بازوي من مرا نجات داد و حدت خشم من مرا دستگيري نمودلهذا.  و نگريستم و اعانت كننده اي نبود و تعجب نمودم زيرا دستگيري نبود5
 .و خون ايشان را بر زمين ريختم.  و قوم ها را به غضب خود پايمال نموده، ايشان را از حدت خشم خويش مست ساختم6
 و به موجب كثرت احساني كه براي خاندان  احسانهاي خداوند و تسبيحات خداوند را ذكر خواهم نمود برحسب هر آنچه خداوند براي ما عمل نموده است7

 .اسرائيل موافق رحمت ها و وفور رأفت خود بجا آورده است
 .  ايشان قوم من و پسراني كه خيانت نخواهند كرد مي باشند؛ پس نجات دهندة ايشان شده است:  زيرا گفته است8

 .را فديه داد و در جميع ايام قديم، متحمل ايشان شده، ايشان را برداشت او در همة تنگيهاي ايشان به تنگ آورده شد و فرشتة حضور وي ايشان 9
 . اما ايشان عاصي شده، روح قدوس او را محزون ساختند، پس برگشته، دشمن ايشان شد و او خود با ايشان جنگ نمود10
شبان گلة خود از دريا برآورد و كجا است آنكه روح قدوس خود را  آنگاه ايام قديم و موسي و قوم خويش را بياد آورد و گفت كجاست آنكه ايشان را با 11

 در ميان ايشان نهاد؟

  كه بازوي جليل خود را به دست راست موسي خرامان ساخت و آبها را پيش روي ايشان منْشَق گردانيد تا اسم جاوداني براي خويش پيدا كند؟12

 .هبري نمود كه لغزش نخورند آنكه ايشان را در لجه ها مثل اسب در بيابان ر13
 . مثل بهايمي كه به وادي فرود مي روند روح خداوند ايشان را آرامي بخشيد، هم چنان قوم خود را رهبري نمودي تا براي خود اسم مجيد پيدا نمايي14
 هاي تو كه به من نمودي بازداشته غيرت جبروت تو كجا است؟ جوشش دل و رحمت.  از آسمان بنگر و از مسكن قدوسيت و جالل خويش نظر افكن15

 .شده است
 به درستي كه تو پدر ما هستي اگر چه ابراهيم ما را نشناسد و اسرائيل ما را بجا نياورد، اما تو اي يهوه، پدر ما و ولّي ما هستي و نام تو از ازل مي 16

 .باشد
به خاطر بندگانت و اسباط ميراث خود . را سخت گردانيدي تا از تو نترسيم پس اي خداوند ما را از طريق هاي خود چرا گمراه ساختي و دلهاي ما 17

 .رجعت نما
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 . قوم مقدس تو اندك زماني آن را متصرف بودند و دشمنان ما مكان قدس تو را پايمال نمودند18
 . ده ايم و ما مثل كساني كه تو هرگز بر ايشان حكمراني نكرده باشي و به نام تو ناميده نشده باشند گردي19
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 . كاش كه آسمانها را منْشَقْ ساخته، نازل مي شدي و كوهها از رؤيت تو متزلزل مي گشت1
 مثل آتشي كه خورده چوبها را مشتعل سازد و ناري كه آب را به جوش آورد تا نام خود را بر دشمنانت معروف سازي و امت ها از رؤيت تو لرزان 2

 .گردند
 .ك را كه منتظر آنها نبوديم بجا آوردي، آنگاه نزول فرمودي و كوهها از رؤيت تو متزلزل گرديد حيني كه كارهاي هولنا3
 . زيرا كه از ايام قديم نشنيدند و استماع ننمودند و چشم خدايي را غير از تو كه براي منتظران خويش بپردازند نديد4
اينك تو غضبناك شدي و ما گناه كرده ايم در . اي تو تو را به ياد مي آورند مالقات مي كني تو آناني را كه شادمانند و عدالت را بجا مي آورند و به راهه5

 اينها مدت مديدي بسر برديم و آيا نجات توانيم يافت؟

ما مثل باد، ما را  زيراكه جميع ما مثل شخص نجس شده ايم و همة اعمال عادلة ما مانند لتّة ملوث مي باشد و همگي ما مثل برگ، پژمرده شده، گناهان 6
 .مي ربايد

 و كسي نيست كه اسم تو را بخواند يا خويشتن را برانگيزاند تا به تو متمسك شود زيرا كه روي خود را از ما پوشيده اي و ما را به سبب گناهان ما 7
 .گداخته اي

 .صنوع دستهاي تو مي باشيمماگلْ هستيم و تو صانع ما هستي و جميع ما م.  اما االن اي خداوند، تو پدر ما هستي8
 .        هان مالحظه نما كه همگي ما قوم تو هستيم.  اي خداوند بشدت غضبناك مباش و گناه را تا به ابد بخاطر مدار9

 . ويرانه گرديده است صهيون بيابان و اورشليم،.  شهرهاي مقدس تو بيابان شده10
 .آن تسبيح مي خواندند به آتش سوخته شده و تمامي نفايس ما به خرابي مبدل گرديده است خانة مقدس و زيباي ما كه پدران ما تو را در 11
  اي خداوند آيا با وجود اين همه، خودداري مي كني و خاموش شده، ما را بشدت رنجور مي سازي؟ 12
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 .ي كه به اسم من ناميده نشدند گفتم لبيك لبيكو به قوم.  آناني كه مرا طلب ننمودند مرا جستند و آناني كه مرا نطلبيدند مرا يافتند1
 . تمامي روز دستهاي خود را بسوي قوم متمردي كه موافق خياالت خود به راه ناپسنده سلوك مي نمودند دراز كردم2
 . قومي كه پيش رويم غضب مرا هميشه بهيجان مي آورند، كه در باغات قرباني مي گذرانند و بر آجرها بخور مي سوزانند3
 . كه در قبرها ساكن شده، در مغاره ها منزل دارند، كه گوشت خنزير مي خورند و خورش نجاسات در ظروف ايشان است4
اينان دود در بيني من مي باشند و آتشي كه تمامي روز مشتعل .  در جاي خود بايست و نزديك من ميا زيرا كه من از تو مقدس تر هستم : كه مي گويند5

 .است
 .پس ساكت نخواهم شد بلكه پاداش خواهم داد و به آغوش ايشان مكافات خواهم رسانيد. ين پيش من مكتوب است همانا ا6
پس جزاي اعمال شما را اول .  خداوند مي گويد دربارة گناهان شما و گناهان پدران شما با هم كه بر كوهها بخور سوزانيديد و مرا بر تلّها اهانت نموديد7

 . رسانيدبه آغوش شما خواهم
 همچنان به خاطر بندگان خود  چنانكه شيره در خوشه يافت مي شود و مي گويند آن را فاسد مساز زيرا كه بركت در آن است،:  خداوند چنين مي گويد8

 .عمل خواهم نمود تا ايشان را بالكّل هالك نسازم
 .و برگزيدگانم ورثة آن و بندگانم ساكن آن خواهند شد.  آورد بلكه نسلي از يعقوب و وارثي براي كوههاي خويش از يهودا به ظهور خواهم9
 . خوابگاه رمه ها به جهت قوم من كه مرا طلبيده اند، خواهد شد  و شارون، مرتع گله ها و وادي عاكور،10
 .خته و شراب ممزوج به جهت اتفّاق ريخته ايد و مائده اي به جهت پخت مهيا سا  و كوه مقدس مرا فراموش نموده ايد،  و اما شما كه خداوند را ترك كرده،11
 پس شما را به جهت شمشير مقدر ساختم و جميع شما براي قتل خم خواهيد شد زيراكه چون خواندم جواب نداديد و چون سخن گفتم نشنيديد و آنچه 12

 .را كه در نظر من ناپسند بود بعمل آورديد و آنچه را كه نخواستم برگزيديد
هان بندگان من خواهند خورد اما شما گرسنه خواهيد بود اينك بندگانم خواهند نوشيد اما شما تشنه خواهيد بود همانا : داوند يهوه مي گويد بنابراين خ13

 .     بندگانم  شادي خواهند كرد اما شما خجل خواهيد گرديد

 .ياد خواهيد نمود، و از شكستگي روح، ولوله خواهيد كرد اما شما از كدورت دل، فر  اينك بندگانم از خوشي دل، ترنّم خواهند نمود،14
ترك خواهيد نمود پس خداوند يهوه تو را بقتل خواهد رسانيد و بندگان خويش را به اسم ديگر   و نام خود را براي برگزيدگان من به جاي من لعنت، 15

 . خواهيد ناميد
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 خداي حق بركت خواهد داد؛ و هركه بر وي زمين قسم خورد به خداي حق قسم خواهد  پس هركه خويشتن را بر وي زمين بركت دهد، خويشتن را به16
 . زيرا كه تنگيهاي اولين فراموش شده و از نظر من پنهان گرديده است. خورد

 .  زيرا اينك من آسماني جديد و زميني جديد خواهم آفريد و چيزهاي پيشين نياد نخواهد آمد و بخاطر نخواهد گذشت17

 . شادي كنيد و تا به ابد وجد نماييد زيرا اينك اورشليم را محل وجد و قوم او را محل شادماني خواهم آفريد لكه از آنچه من خواهم آفريد، ب18
 . و از اورشليم وجد خواهم نمود و از قوم خود شادي خواهم كرد و آواز گريه و آواز ناله بار ديگر در او شنيده نخواهد شد19
گر طفلِ كم روز از آنجا نخواهد بود و نه مرد پير كه عمر خود را به اتمام نرسانيده باشد؛ زيراكه طفل در سن صد سالگي خواهد مرد ليكن  و بار دي20

 .گناهكار صد ساله ملعون خواهد بود
 . و خانه ها بنا كرده، در آنها ساكن خواهند شد و تاكستانها غرس نموده، ميوة آنها را خواهند خورد21
زيرا كه ايام قوم من مثل ايام درخت خواهد بود و .  بنا نخواهند كرد تا ديگران سكونت نمايند و آنچه را كه غرس مي نمايند ديگران نخواهند خورد22

 .برگزيدگان من از عمل دستهاي خود تمتّع خواهند برد
 .اوالد بركت يافتگان خداوند هستند و ذريت ايشان با ايشانند زحمت بيجا نخواهند كشيد و اوالد به جهت اضطراب نخواهند زاييد زيرا كه 23
 . و قبل از آنكه بخوانند من جواب خواهم داد، و پيش از آنكه سخن گويند من خواهم شنيد24
وه مقدس من، ضرر خداوند  مي گويد كه درتمامي ك.  گرگ و بره با هم خواهند چريد و شير مثل گاو كاه خواهد خورد و خوراك مار خاك خواهد بود25

 .نخواهند رسانيد و فساد نخواهند نمود
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 آسمانها كرسي من و زمين پاي انداز من است، پس خانه اي كه براي من بنا مي كنيد كجا است؟ و مكان آرام من كجا؟ :  خداوند چنين مي گويد1

 اما به اين شخص كه مسكين و شكسته دل و از كالم من لرزان باشد، دست من همة اين چيزها را ساخت پس جميع اينها بوجود آمد؛:  خداوند مي گويد2
 .نظر خواهم كرد

و آنكه هديه اي بگذراند مثل .  كسي كه گاوي ذبح نمايد مثل قاتل انسان است و كسي كه گوسفندي ذبح كند مثل شخصي است كه گردن سگ را بشكند3
مثل شخصي است كه بتي را تبريك نمايد و ايشان راههاي خود را اختيار كرده اند و جان كسي است كه خون خنزيري را بريزد و آنكه بخور سوزاند 

 .ايشان از رجاسات خودشان مسرور است
 پس من نيز مصيبت هاي ايشان را اختيار خواهم كرد و ترسهاي ايشان را بر ايشان عارض خواهم گردانيد، زيرا چون خواندم كسي جواب نداد و چون 4

 . ايشان نشنيدند بلكه آنچه را كه در نظر من ناپسند بود بعمل آوردند و آنچه را كه نخواستم اختياركردندتكلّم نمودم 

: برادران شما كه از شما نفرت دارند و شما را بخاطر اسم من از خود مي رانند        مي گويند.  اي آناني كه از كالم خداوند مي لرزيد سخن او را بشنويد5
 .رده شود تا شادي شما را ببينم، ليكن ايشان خجل خواهند شدخداوند تمجيد ك

 . آواز غوغا از شهر، صدايي از هيكل، آواز خداوند است كه به دشمنان خود مكافات مي رساند6
 .پيش از آنكه درد او    را فرو گيرد اوالد نرينه اي آورد.  قبل از آنكه درد زه بكشد، زاييد7
 و كيست كه مثل اين را ديده باشد؟ آيا واليتي در يك روز مولود گردد و قومي يكدفعه زاييده شود؟ زيرا صهيون به مجرد  كيست كه مثل اين را شنيده8

 .درد زه كشيدن پسران خود را زاييد
 آيا من كه زاياننده هستم، رحم را ببندم؟: آيا من بفم رحم برسانم و نزايانم؟ و خداي تو مي گويد:  خداوند  مي گويد9

و اي همة آناني كه براي او ماتم مي گيريد، با او شادي بسيار .  اي همة آناني كه اورشليم را دوست مي داريد، با او شادي كنيد و برايش وجد نماييد10
 .نماييد

 . تا از پستانهاي تسليات او بمكيد و سير شويد و بدوشيد و از فراواني جالل او محظوظ گرديد11
و شما خواهيد مكيد و در آغوش او .  اينك من سالمتي را مثل نهر و جالل امت ها را مانند نهر سرشار به او خواهم رسانيد:  گويد زيرا خداوند چنين مي12

 .برداشته شده، بر زانوهايش بناز پرورده خواهيد شد
 .ي خواهيم يافت و مثل كسي كه مادرش او را تسلّي دهد، همچنين من شما را تسلّي خواهم داد و در اورشليم تسل13ّ
 پس چون اين را بينيد دل شما شادمان خواهد شد و استخوانهاي شما مثل گياه سبز و خرم خواهد گرديد و دست خداوند بر بندگانش معروف خواهد 14

 .شد اما بر دشمنان خود غضب خواهد نمود
 .ود را با حدت و عتاب خويش را با شعلة آتش به انجام رساند زيرا اينك خداوند با آتش خواهد آمد و ارابه هاي او مثل گرد باد تا غضب خ15
 .  زيرا خداوند با آتش و شمشير خود بر تمامي بشر داوري خواهد نمود و مقتوالن خداوند بسيار خواهند بود16
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 و گوشت خنزير و رجاسات و گوشت آناني كه از عقب يكنفركه در وسط باشد خويشتن را در باغات تقديس و تطهير مي نمايند:  و خداوند مي گويد17
 .موش مي خورند با هم تلف خواهند شد

 . جالل مرا خواهند ديد  و من اعمال و خياالت ايشان را جزا خواهم داد و آمده، جميع امت ها و زبانها را جمع خواهم كرد و ايشان آمده،18
 نجات يابند نزد  امت ها به ترشيش و فُول و تيراندازان لُود و توبال و يونان و جزاير  و آيتي در ميان ايشان برپا خواهم داشت و آناني را كه از ايشان19

 .بعيده كه آوازة مرا نشنيده اند و جالل مرا نديده اند خواهم فرستاد تا جالل مرا در ميان امت ها شايع سازند
ر اسبان و ارابه ها و تخت روانها و قاطران و شتران به كوه مقدس من اورشليم به  و خداوند مي گويد كه ايشان جميع برادران شما را از تمامي اُمت ها ب20

 .چنانكه بني اسرائيل هدية خود را در ظرف پاك به خانة خداوند مي آورند. جهت خداوند هديه خواهند آورد
 . و خداوند مي گويد كه از ايشان نيز كاهنان و الويان خواهند گرفت21
چنانكه آسمانهاي جديد و زمين جديدي كه من آنها را خواهم ساخت درحضور من پايدارخواهم ماند، همچنان ذريت شما و اسم : ويد زيرا خداوند مي گ22

 .شما پايدارخواهد ماند
 . ايند و خداوند مي گويد كه از غُرة ماه تا غُرة ديگر و از سبت تا سبت ديگر تمامي بشر خواهند آمد تا به حضور من سجده نم23

 و ايشان بيرون رفته، الشهاي مردماني را كه بر من عاصي شده اند مالحظه خواهند كرد زيرا كرمِ ايشان نخواهد مرد و آتش ايشان خاموش نخواهد 24
 .شد و ايشان نزد تمامي بشر مكروه خواهند بود
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 كتاب داوران
 
 
1 

 كيست كه براي ما بر كنعانيان، اول برآيد و با ايشان جنگ نمايد؟«:  و بعد از وفات يوشع، واقع شد كه بني اسرائيل را خداوند سؤال كرده، گفتند1

 .يهودا برآيد، اينك زمين را به دست او تسليم كرده ام:  خداوند گفت2
پس شَمعون همراه » .قرعة من همراه من برآي، و با كنعانيان جنگ كنيم، و من نيز همراه تو به قرعة تو خواهم آمدبه :  و يهودا به برادر خود شَمعون گفت3

 .او رفت
 . و يهودا برآمد، و خداوند كنعانيان و فَرِزّيان را به دست ايشان تسليم نمود، و ده هزار نفر از ايشان را در بازَق كشتند4
 .ازضق يافته، با او جنگ كردند، و كنعانيان و فَرِزّيان را شكست دادند و اَدوني بازضق را در ب5
 . و اَدوني بازَق فرار كرد و او را تعاقب نموده، گرفتندش، شستهاي دست و پايش را بريدند6
.  من كردم خدا به من كافات رسانيده استموافق آنچه. هفتاد ملك با شستهاي دست و پا بريده زير سفرة من خورده ها برمي چيدند:  و اَدوني بازَق گفت7

 .پس او را به اورشليم آوردند و در آنجا مرد
 . و بني يهودا با اورشليم جنگ كرده، آن را گرفتند، و آن رابه دم شمشير زده، شهر را به آتش سوزانيدند8
 .ان ساكن بودند، جنگ كنند و بعد از آن بني يهودا فرود شدند تا با كنعانياني كه در كوهستان و  جنوب و بياب9
 .و شيشاي و اَخيمان و تَلْماي را كشتند.  و يهودا بر كنعانياني كه در حبرون ساكن بودند برآمد، و اسم حبرون قبل از آن قريه اَربع بود10
 . و از آنجا بر ساكنان دبير برآمد و اسم دبير قبل از آن، قريه سقيربود11
 .قريه سقير را زده، فتح نمايد، دختر خود عكْسه را به او به زني خواهم دادآنكه «:  و كاليب گفت12
 . و عتْنيئيل بن قناز برادر كوچك كاليب آن را گرفت؛ پس دختر خود عكْسه را به او به زني داد13
 چه مي خواهي؟«:  خود پياده شده، كاليب وي را گفتغ    و آن دختر از اال.  و چون دختر نزد وي آمد، او را ترغيب كرد كه از پدرش زميني طلب كند14

و كاليب چشمه هاي باال و چشمه هاي پايين را » .مرا بركت بده زيرا كه مرا در زمين جنوب ساكن گردانيدي، پس مرا چشمه هاي آب بده:  و به وي گفت15
 .به او داد

  .   صحراي يهودا كه به جنوب عراد است برآمده، رفتند و با قوم ساكن شدند و پسران قينِي پدرزن موسي از شهر نخلستان همراه بني يهودا به16
 . و يهودا همراه برادر خود شَمعون رفت، و كنعانياني را كه در صَفَت ساكن بودند، شكست دادند، و آن را خراب كرده، اسم شهر را حرما ناميدند17
 .اش و عقْرون و نواحي اش را گرفت و يهودا غَزَّه و نواحي اش و اضشْقَلون و نواحي 18
 . و خداوند با يهودا مي بود، و او اهل كوهستان را بيرون كرد، ليكن ساكنان وادي را نتوانست بيرون كند، زيرا كه ارابه هاي آهنين داشتند19
 . و حبرون را برحسب قول موسي به كاليب دادند، و او سه پسر عناق را از آنجا بيرون كرد20
 .بني بنيامين يبوسيان را كه در اورشليم و ساكن بودند بيرون نكردند، و يبوسيان با بني بنيامين تا امروز در اورشليم ساكنند و 21
 . و خاندان يوسف نيز به بيت ئيل برآمدند، و خداوند با ايشان بود22
 . و خاندان يوسف بيت ئيل را جاسوسي كردند، و نام آن شهر قبل از آن لُوز بود23
 .مدخل شهر را به ما نشان بده كه با تو احسان خواهيم نمود«:  و كشيكچيان مردي را كه از شهر بيرون مي آمد ديده، به وي گفتند24
 . پس مدخل شهر را به ايشان نشان داده، پس شهر را به دم شمشير زدند، و آن مرد را با تمامي خاندانش رها كردند25
 .رفته، شهري بنا نمود و آن را لوز ناميد كه تا امروز اسمش همان است و آن مرد به زمين حتّيان 26
 و منَسي اهل بيت شان و دهات آن را و اهل تَعنَك و دهات آن و ساكنان دور و دهات آن و ساكنان يِبلَعام و دهات آن و ساكنان مجِدو و دهات آن را 27

 .زمين ساكن باشندبيرون نكرد، و كنعانيان عزيمت داشتند كه در آن 
 .  و چون اسرائيل قوي شدند، بر كنعانيان جزيه نهادند، ليكن ايشان را تماماً بيرون نكردند28

 . و افرايم كنعانياني را كه در جازَر ساكن بودند، بيرون نكرد، پس كنعانيان درميان ايشان در جازَر ساكن ماندند29
 .ول را بيرون نكرد، پس كنعانيان درميان ايشان ساكن ماندند، و جزيه بر آنها گذارده شد  و زَبولون ساكنان فطرون و ساكنان نَهل30
 .  و اَكْزِيب و حلْبه و عفيق و رحوب را بيرون نكرد  و اَشير ساكنان عكّو و ساكنان صيدون و اَحلَب31

 .يراكه ايشان را بيرون نكردند پس اَشيريان درميان كنعانياني كه ساكن آن زمين بودند سكونت گرفتند، ز32
ليكن ساكنان بيت .  كنعانياني كه ساكن آن زمين بودند، سكونت گرفت  و نفتالي ساكنان بيت شمس و ساكنان بيت عنات را بيرون نكرد، پس درميان33

 .شمس و بيت عنات به ايشان جزيه مي دادند
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 .ه نگذاشتند كه به بيابان فرود آيند و اَموريان بني دان را به كوهستان مسدود ساختند زيرا ك34
 پس اموريان عزيمت داشتند كه در اَيلُون و شَعلُبيم در كوه حارس ساكن باشند، وليكن چون دست خاندان يوسف قوت گرفت، جزيه بر ايشان گذارده 35
 .شد

 . و حد اموريان از سر باالي عقْربيم و از سالَع تا باالتر بود36
 
2 

شما را از مصر برآوردم و به زميني كه به پدران شما قسم خوردم داخل كردم، و گفتم عهد خود را با : داوند از جِلْجال به بوكيم آمده، گفت و فرشتة خ1
 .    شما تا به ابد نخواهم شكست

  چه كار است كه كرده ايد؟     اين. ليكن شما سخن مرا نشنيديد.  پس شما با ساكنان اين زمين عهد مبنديد و مذبح هاي ايشان را بشكنيد2

 . لهذا من نيز گفتم ايشان را از حضور شما دام خواهند بود3
 . و چون فرشتة خداوند اين  سخنان را به تمامي بني اسرائيل گفت، قوم آواز خود را بلند كرده، گريستند4
 . و در آنجا براي خداوند قرباني گذرانيدند  و آن مكان را بوكيم نام نهادند،5
 . و چون يوشع قوم را روانه نموده بود، بني اسرائيل هر يكي به ملك خود رفتند تا زمين را به تصرف آورند6
 و در تمام ايام يوشع و تمامي ايام مشايخي كه بعد از يوشع زنده ماندند، و همة كارهاي بزرگ خداوند را كه براي اسرائيل كرده بود، ديدند، قوم خداوند 7

 .دندرا عبادت نمو
 . و يوشع بن نون، بندة خداوند، چون صد وده ساله بود، مرد8
 . و او را در حدود ملكش در تمنَه حارس در كوهستان افرايم به طرف شمال كوه جاعش دفن كردند9
 .اي اسرائيل كرده بود، ندانستند و تمامي آن طبقه نيز به پدران خود پيوستند، و بعد از ايشان طبقة ديگر برخاستند كه خداوند و اعمالي را كه بر10
 . و بني اسرائيل در نظر خداوند شرارت ورزيدند، و بعلها را عبادت نمودند11
 و يهوه خداي پدران خود را كه ايشان را از زمين مصر بيرون آورده بود، ترك كردند، و خدايان غير را از خدايان طوايفي كه در اطراف ايشان بودند 12

 .و خشم خداوند را برانگيختند. ها را سجده كردندپيروي نموده، آن
 .  و يهوه را ترك كرده، بعل و عشتاروت را عبادت نمودند13

 پس خشم خداوند بر اسرائيل افروخته شده، ايشان را به دست تاراج كنندگان سپرد تا ايشان را غارت نمايند، و ايشان را به دست دشمناني كه به اطراف 14
 .خت، به حدي كه ديگر نتوانستند با دشمنان خود مقاومت نمايندايشان بودند، فرو

 و به هر جا كه بيرون مي رفتند، دست خداوند براي بدي بر ايشان مي بود، چنانكه خداوند گفته، و چنانكه خداوند براي ايشان قسم خورده بود و به 15
 .نهايت تنگي گرفتار شدند

 .ن را از دست تاراج كنندگان نجات دادند و خداوند داوران برانگيزانيد كه ايشا16
 و باز داوران خود را اطاعت ننمودند، زيرا كه در عقب خدايان غير زناكار شده، آنها را سجده كردند، و از راهي كه پدران ايشان سلوك مي نمودند، و 17

 .اوامر خداوند را اطاعت مي كردند، به زودي برگشتند، و مثل ايشان عمل ننمودند
چون خداوند براي ايشان داوران برمي انگيخت، خداوند با داور مي بود، و ايشان را در تمام ايام آن داور از دست دشمنان ايشان نجات مي داد،  و 18

 .زيراكه خداوند به خاطر ناله اي كه ايشان از دست ظالمان و ستم كنندگان خود برمي آوردند، پشيمان مي شد
ت يافت كه ايشان برمي گشتند و از پدران خود بيشتر فتنه انگيز شده، خدايان غير را پيروي مي كردند، و آنها را عبادت  و واقع مي شد چون داور وفا19

 .نموده، سجده مي كردند، و از اعمال بد و راههاي سركشي خود چيزي باقي نمي گذاشتند
 دي كه با پدران ايشان امر فرمودم، تجاوز نموده، آواز مرا نشنيدند،چونكه اين قوم از عه«:  لهذا خشم خداوند بر اسرائيل افروخته شد و گفت20

 . من نيز هيچ يك از امتها را كه يوشع وقت وفاتش واگذاشت، از حضور ايشان ديگر بيرون نخواهم نمود21
 . تا اسرائيل را به آنها بيازمايم كه آيا طريق خداوند را نگه داشتند، در آن سلوك خواهند نمود يا نه22
 . پس خداوند آن طوايف را واگذاشته، به سرعت بيرون نكرد و آنها را به دست يوشع تسليم ننمود23

 
3 

  پس اينانند طوايفي كه خداوند واگذاشت تا به واسطة آنها اسرائيل را بيازمايد، يعني جميع آناني كه همة جنگهاي كنعان را ندانسته بودند،1

 .د و جنگ را به ايشان تعليم دهد، يعني آناني كه آن را پيشتر به هيچ وجه نمي دانستند تا طبقات بني اسرائيل دانشمند شون2
 . پنج سردار فلسطينيان و جميع كنعانيان و صيدونيان و حويان كه در كوهستان لبنان از كوه بعل حرمون تا مدخل حمات ساكن بودند3
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شود كه آيا احكام خداوند را كه به واسطة موسي به پدران ايشان امر فرموده بود، اطاعت خواهند كرد  و اينها براي آزمايش بني اسرائيل بودند، تا معلوم 4
 .يا نه

 . پس بني اسرائيل درميان كنعانيان و حتيان و اموريان و فَرِزّيان و حويان و يبوسيان ساكن مي بودند5
 .به پسران ايشان مي دادند، و خدايان آنها را عبادت مي نمودند دختران ايشان را براي خود به زني مي گرفتند، و دختران خود را 6
 . بعلها و بتها را عبادت كردند  و يهوه خداي خود را فراموش نموده،  و بني اسرائيل آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، كردند،7
 و بني اسرائيل كوشان رشْعتايم را هشت سال بندگي   فروخت، ين، پادشاه ارام نهر  ايشان را به دست كوشان رِشْعنتايم،  و غضب خداوند افروخته شده،8

 .كردند
 و او ايشان را   و اسرائيل چون نزد خداوند فرياد كردند، خداوند براي بني اسرائيل نجات دهنده اي يعني عتْنَئيل بن قناز برادر كوچك كاليب را برپا داشت،9

 .نجات داد
   پادشاه ارام را به دست او تسليم كرد،  و خداوند كوشان رِشْعتايم،  و براي جنگ بيرون رفت،  پس اسرائيل را داورن كرد،   و روح خداوند بر او نازل شده،10

 .و دستش بر كوشان رشْعتايم مستولي گشت
 .پس عتيئيل بن قناز مرد.  و زمين سال آرامي چهل سال آرامي يافت11
 زيرا كه درنظر خداوند شرارت   پادشاه موآب را بر اسرائيل مستولي ساخت،  و خداوند عجلون، بدي كردند، و بني اسرائيل بار ديگر درنظر خداوند 12

 .ورزيده بودند
 . و ايشان شهر نخلستان را گرفتند  و او بني عمون و عماليق را نزد خود جمع كرده، آمد، و بني اسرائيل را شكست داد،13
 .وآب را هجده سال بندگي كردند و بني اسرائيل عجلون پادشاه م14
 برپا   خداوند براي ايشان نجات دهنده اي يعني ايهود بن جيراي بناميني را كه مرد چپ دستي بود،  و چون بني اسرائيل نزد خداوند فرياد برآوردند،15

 .  ارمغاني فرستادند داشت، و بني اسرائيل به دست او براي عجلون، پادشاه موآب،

 .ر دو دمي كه طولش يك ذراع بود، براي خود ساخت و آن را در زير جامه بر ران راست خود بست و ايهود خم16
 .و عجلون مرد بسيار فربهي بود.  پادشاه موآب عرضه داشت  و ارمغان را نزد عجلون،17
 . روانه نمود  و چون از عرضه داشتن ارمغان فارغ شد، آناني را كه ارمغان را آورده بودند،18
 ساكت باش و جميع حاضران از پيش او   :گفت. اي پادشاه سخني مخفي براي تو دارم«:  گفت  برگشته، خودش از معدنهاي سنگ كه نزد جلجال بود، و 19

 .بيرون رفتند
 . ز كرسي خود برخاست كالمي از خدا براي تو دارم پس ا :ايهود گفت.  و ايهود نزد وي داخل شد و او بتنهايي در باالخانة تابستاني خود مي نشست20

 . و ايهود دست چپ خود را دراز كرده، خنجر را از ران راست خويش كشيد و آن را در شكمش فرو برد21
 . تيغه را پوشاند زيرا كه خنجر را از شكمش بيرون نكشيد و به فضالت رسيد  و دستة آن را با تيغه اش نيز فرو رفت و پيه،22
 . قفل كرد ، درهاي باالخانه را بر وي بسته، و ايهود به دهليز بيرون رفته23
 .گفتند، يقيناً پايهاي خود را در غرفة تابستاني مي پوشاند.  ديدند كه اينك درهاي باال خانه قفل است  نوكرانش آمده،  و چون او رفته بود،24
 . مرده افتاده بود و اينك آقاي ايشان بر زمين  آن را باز كردند،  و انتظار كشيدند پس كليد را گرفته،25
 . به سعيرِت به سالمت رسيد  و چون ايشان معطل مي شدند، ايهود به در رفت و از معدنهاي سنگ گذشته،26
 . و او پيش روي ايشان بود  و چون داخل شد، كَرِنّارا در كوهستان افرايم نواخت و بني اسرائيل همراهش از كوه به زير آمدند،27
 معبرهاي اَردن  پس از عقب او فرود شده،» .دشمنان شما را به دست شما تسليم كرده است ز عقب من بياييد زيرا خداوند، موآبيان، ا «   : و به ايشان گفت28

 . و نگذاشتند كه احدي عبور كند را پيش روي مو آبيان گرفتند،
 .را كشتند و كسي رهايي نيافت و در آن وقت به قدر ده هزار نفر از مو آبيان را، يعني هر زور آور و مرد جنگي 29
 . و در آن روز موآبيان زير دست اسرائيل ذليل شدند، و زمين هشتاد سال آرامي يافت30
 . و بعد از او شَمجر بن عنات بود كه ششصد نفر از فلسطينيان را با چوب گاوراني كشت، و او نيز اسرائيل را نجات داد31

 
4 

 . بار ديگر درنظر خداوند شرارت ورزيدند د، و بني اسرائيل بعد از وفات ايهو1
 و سردار لشكرش سيسرا بود كه در حروشَت امتها سكونت   ، فروخت؛د كه در حاصور سلطنت مي كر  و خداوند ايشان را به دست يابين، پادشاه كنعان،2

 .داشت
 . بر بني اسرائيل بيست سال بسيار ظلم مي كرد و بني اسرائيل نزد خداوند فرياد كردند، زيرا كه او نهصد ارابة آهنين بود و3
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 . نبيه، زن لَفيدت، اسرائيل را داوري مي نمود  وآن زمان دبورة4
 . و او زير نخل دبوره كه درميان رامه و بيت ئيل در كوهستان افرايم بود، مي نشست، و بني اسرائيل به جهت داوري نزد وي مي آمدند5
آيا يهوه، خداي اسرائيل، امر نفرموده است كه برو و به كوه تابور رهنمايي : ن اَبينوعم را از قادش نفتالي طلبيد و به وي گفت پس او  فرستاده، باراق ب6

 كن، و ده هزار نفر از بني نفتالي و بني زبولون را همراه خود بگير؟

 .كشيده، او را به دست تو تسليم خواهم كرد سردار لشكر يابين را با ارابه ها و لشكرش به نهر قيشون نزد تو   و سيسرا،7
 .اگر همراه من بيايي مي روم و اگر همراه من نيايي نمي روم «:  بارق وي را گفت8
پس عبوره » . ليكن اين سفر كه مي روي براي تو اكرام نخواهد بود، زيرا خداوند سيسرا را به دست زني خواهد فروخت  البته همراه تو مي آيم، : گفت9
 . همراه باراق به قادش رفت خاسته،بر
 . و باراق، زبولون و نفتالي را به قادش جمع كرد و ده هزار نفر در ركاب او رفتند، و دبوره همراهش برآمد10
دش است، برپا  و حابر قيني خود را از قينيان يعني از بني حوباب برادرزن موسي جدا كرده، خيمة خويش را نزد درخت بلوط در صَعنايم كه نزد قا11

 .داشت
 . و به سيسرا خبر دادند كه باراق بن اَبينوعم به كوه تابور بر آمده است12
 . از حروشَت امتها تا نهد قيشون جمع كرد  پس سيسرا همة ارابه هايش، يعني نهصد ارابه آهنين و جميع مرداني را كه همراه وي بودند،13
پس »  آيا خداوند پيش روي تو بيرون نرفته است؟  اين است روزي كه خداوند سيسرا را به دست تو تسليم خواهد نمود؛برخيز، « : و دبوره به باراق گفت14

 .باراق از كوه تابور به زير آمد و ده هزار نفر از عقب وي
 . پياده فراركرد از ارابة خود به زير آمده، و خداوند سيسرا و تمامي ارابه ها و تمامي لشكرش را به دم شمشير پيش باراق منهزم ساخت، و سيسرا 15
 . به حدي كه كسي باقي نماند  و جميع لشكر سيسرا به دم شمشير افتادند،  و باراق ارابه ها و لشكر را تا حروشَت امتها تعاقب نموده،16
 . و خاندان حابر قيني صلح  بود  پادشاه حاصور، زيرا كه در ميان يابين،  فرار كرد،  و سيسرا به چادر ياعيل، زن حابر قيني، پياده،17
پس به سوي وي به چادر برگشت و او را به . برگرد اي آقاي من؛ به سوي من برگرد، و مترس «:  و ياعيل به استفبال سيسرا بيرون آمده، وي را گفت18

 .لحافي پوشانيد
 .پس مشك شير را باز كرده، به وي نوشانيد و او را پوشانيد» .ستم زيرا كه تشنه ه جرعه اي آب به من بنوشان،  « : و او وي راگفت19
 .به چادر بايست و اگر كسي  بيايد و از تو سؤال كرده بگويد كه آيا كسي در اينجاست، بگو ني «:  او وي را گفت20
خ را به شقيقه اش كوبيد، چنانكه به زمين فرو رفت،  مي  و ياعيل زن حابر ميخ چادر را برداشت، و چكشي به دست گرفته، نزد وي آمد به آهستگي آمده،21

 .زيراكه او از خستگي در خواب سنگين بود و بمرد
پس نزد وي داخل » .بيا تا كسي را كه مي جويي تو را نشان بدهم«:  و اينك باراق سيسرا را تعاقب نمود و ياعيل به استقبالش بيرون آمده، وي راگفت22

 .اده، و ميخ در شقيقه اش بودشد و اينك سيسرا مرده افت
 . پس در آن روز خدا يابين، پادشاه كنعان را پيش بني اسرائيل ذليل ساخت23
 . پادشاه كنعان را هالك ساختند  و دست بني اسرائيل بر پايين پادشاه كنعان زياده و زياده استيال مي يافت تا يابين،24

 
5 

 :سرود خوانده گفتند و در آن روز دبوره و باراق بن اَبينوعم 1
 . چونكه پيشروان قوم در اسرائيل پيشروي كردند، چونكه قوم نفوس خود را به ارادت تسليم نمودند، خداوند را متبارك بخوانيد2
 .من خود براي خداوند خواهم سراييد! اي زور آوران گوش دهيد!  اي پادشاهان بشنويد3
 . و ابرها هم آبها بارانيد ي كه از صحراي اَدوم خراميدي، زمين متزلزل شد و آسمان نيز قطره ها ريخت، اي خداوند وقتي كه از سعير بيرون آمدي، وفت4
 . كوهها از حضور خداوند لرزان شد و اين سينا از حضور يهوه، خداي اسرائيل5
 .متعارف مي رفتند در ايام شَمجر بن عنات ، در ايام ياعيل شاهراهها ترك شده بود، و مسافران از راههاي غير 6
 . حاكمان در اسرائيل ناياب شدند، تامن، دبوره، برخاستم، در اسرائيل، مادر برخاستم7
 .درميان چهل هزار نفر در اسرائيل، سپري و نيزه اي پيدا نشد. پس جنگ در دروازه ها رسيد.  خدايان جديد را اختيار كردند8
 .خداوند را متبارك بخوانيد.  را درميان قوم به ارادت تسليم نمودند قلب من به حاكمان اسرائيل مايل است، كه خود9
 . و بر طريق سالك هستيد، اين را بيان كنيد  اي شما كه بر االغهاي سفيد سواريد و بر مسندها مي نشينيد،10
كام عادلة او را در حكومت اسرائيل، آنگاه قوم خداوند  دور از آواز تيراندازان، نزد حوضهاي آب در آنجا اعمال عادلة خداوند را بيان مي كنند، يعني اح11

 .به دروازه ها فرود مي آيند
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 .برخيز اي باراق و اي پسر اَبينوعم، و اسيران خود را به اسيري ببر. بيدار شو و سرود بخوان.  بيدارشو، اي دبوره12
 .ان مسلط ساخت آنگاه جماعت قليل بر بزرگان قوم تسلط يافتند و خداوند مرا بر جبار13
و از زبولون آناني كه عصاي صف آرا . در عقب تو بنيامين با قومهاي تو، و از ماكير داوران آمدند.  از افرايم آمدند، آناني كه مقر ايشان در عماليق است14

 .را به دست مي گيرند
فكرهاي دل نزد شعوب رؤبين . در عقب او به وادي هجوم آوردند.  و سروران يساكار همراه دبوره بودند؛ چنانكه باراق بود همچنان يساكار نيز بود15

 .عظيم بود
 . چرا درميان آغلها نشستي؟ آيا تا ني گله ها را بشنوي؟ مباحثات دل، نزد شعوب رؤبين عظيم بود16
 ودان چرا نزد كشتيها درنگ نمود؟ اشير به كنارة دريا.  جِلعاد به آن طرف اُردن ساكن ماند17

 .نزد خليجهاي خود ساكن ماندنشست، و 
 . و زبولون قومي بودند كه جان خود را به خطر موت تسليم نمودند، و نفتالي نيز در بلنديهاي ميدان18
 .در تَعنَك نزد آبهاي مجِدو. آنگاه پادشاهان كنعان مقاتله نمودند.  پادشاهان آمده، جنگ كردند19

 .و هيچ منفعت نقره نبردند
 .ستارگان از منازل خود با سيسرا جنگ كردند.  كردند از آسمان جنگ20
 .اي جان قوت را پايمال نمودي.  نهر قيشون21
 . آنگاه اسبان، زمين را پازدن گرفتند، به سبب تاختن يعني تاختن يعني زورآوران ايشان 22
كه به امداد خداوند نيامدند تا خداوند را درميان جباران اعانت  فرشتة خداوند مي گويد ميروز را لعنت كنيد، ساكنانش را به سختي لعنت كنيد، زيرا 23

 .نمايند
 ! ياعيل، زن حابرقيني، از ساير زنان مبارك باد24
 . او آب خواست و شير به وي داد، و سر شير را در ظرف ملوكانه پيش آورد25
 .سيسرا را زده، سرش را سفت، و شقيقة او را شكافت و فرو دوختو به چكش .  او آب خواست به ميخ دراز كرد، و دست راست خود را به چكش عمله26
 .جايي كه خم شد در آنجا كشته افتاد. نزد پايهايش خم شده، افتاد.  نزد پايهايش خم شده، افتاد و دراز شد27
 ند؟ و چرا چرخهاي ارابه هايش توقف     مي نمايد؟چرا ارابه اش در آمدن تأخير   مي ك): نعره زد( از دريچه نگريست و نعره زد، مادر سيسرا از شبكه 28

 .ليكن او سخنان خود را به خود تكرار كرد.  خاتونهاي دانشمندش در جواب وي گفتند29
البدوزي، و براي سيسرا غنيمت رختهاي رنگارنگ، غنيمت رختهاي رنگارنگ ق.  آيا غنيمت را نيافته، و تقسيم نمي كنند؟ يك دختر، دو دختر براي هر مرد30

 .بر گردنهاي اسيران. رخت رنگارنگ قالبدوزي دورو
 ».و اما محبان او مثل آفتاب باشند، وقتي كه در قوتش طلوع مي كند.  همچنين اي خداوند جميع دشمنانت هالك شوند31

 .و زمين چهل سال آرامي يافت
 
6 

 .ه دست مديان هفت سال تسليم نمودپس خداوند ايشان را ب.  و بني اسرائيل در نظر خداوند شرارت ورزيدند1
 . و دست مديان بر اسرائيل استيال يافت، و به سبب مديان بني اسرائيل شكافها و مغاره ها و مالذها را كه در كوهها مي باشند، براي خود ساختند2
 . و چون اسرائيل زراعت مي كردند، مديان و عماليق و بني مشرق آمده، بر ايشان هجوم مي آوردند3
 . و بر ايشان اردو زده، محصول زمين را تا به غَزَّه  خراب كردند، و در اسرائيل آذوقه و گوسفند و گاو و االغ باقي نگذاشتند4
 زيرا كه ايشان با مواشي و خيمه هاي خود برآمده، مثل ملخ بي شمار بودند، و ايشان و شتران ايشان را حسابي نبود و به جهت خراب ساختن زمين 5

 .دندداخل ش
 .  و چون اسرائيل به سبب مديان بسيار ذليل شدند، بني اسرائيل نزد خداوند فرياد برآوردند6

  و واقع شد چون بني اسرائيل از دست مديان نزد خداوند استغاثه نمودند،7

 شما را از مصر برآوردم و شما را از خانة من: يهوه خداي اسرائيل چنين مي گويد:  كه خداوند نبي اي براي بني اسرائيل فرستاد، و او به ايشان گفت8
 بندگي بيرون آوردم،

 . و شما را از دست مصريان و از دست جميع ستمكاران شما رهايي دادم، و اينان را از حضور شما بيرون كرده، زمين ايشان را به شما دادم9
 .ليكن آواز مرا نشنيديد. ين ايشان ساكنيد، مترسيد من، يهوه، خداي شما هستم، از خدايان امورياني كه در زم  و به شما گفتم،10
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 و فرشتة خداوند آمده، زير درخت بلوطي كه در غُفْره است كه مال يوآش اَبيعزَري بود، نشست، و پسرش جِدعون گندم را در چرخشت مي كوبيد تا آن 11
 .را از مديان پنهان كند

 .اي مرد زورآور، يهوه با تو است«:  پس فرشتة خداوند بر او ظاهر شده، وي را گفت12
آه اي خداوند من، اگر يهوه با ماست، پس چرا اين همه بر ما واقع شده است، و كجاست جميع اعمال عجبيب او كه پدران ما براي ما :  جِدعون وي را گفت13

 .ا ترك كرده، و به دست مديان تسليم نموده استذكر كرده، و گفته اند كه آيا خداوند ما را از مصر بيرون نياورد؟ ليكن اآلن خداوند ما ر
 آيا من تو را نفرستادم؟! به اين قوت خود برو و اسرائيل را از دست مديان رهايي ده«:  آنگاه يهوه بر وي نظر كرده، گفت14

ز همه است و من در خانه پدرم كوچكترين آه اي خداوند، چگونه اسرائيل را رهايي دهم؟ اينك خاندان من در منسي ذليل تر ا«:  وي گفت  او در جواب15
 .هستم

 .يقيناً من با تو خواهم بود و مديان را مثل يك نفر شكست خواهي داد«:  خداوند وي را گفت16
 . اگر اآلن درنظر تو فيض يافتم، پس آيتي به من بنما كه تو هستي آنكه با من حرف مي زني«:  او وي را گفت17

 ».من مي مانم تا برگردي«: گفت» .جا نروي تا نزد تو برگردم، و هدية خود را آورده، به حضور تو بگذرانم پس خواهش دارم كه از اين18
 پس جِدعون رفت و بزغاله اي را با قرصهاي نان فطير از يك ايفة آرد نرم حاضر ساخت، و گوشت را در سبدي و آب گوشت را در كاسه اي گذاشته، 19

 .ط آورد و پيش وي نهادآن را نزد وي، زير درخت بلو
 . پس چنان كرد» .گوشت و قرصهاي فطير را بردار و بر روي اين صخره بگذار، و آب گوشت را بريز«: و فرشتة خدا او را گفت20

قرصهاي  آنگاه فرشتة خداوند نوك عصا را كه در دستش بود، دراز كرده، گوشت و قرصهاي فطير را لمس نمود كه آتش از صخره برآمده، گوشت و 21
 .فطير را بلعيد، و فرشتة خداوند از نظرش غايب شد

 .آه اي خداوند يهوه، چونكه فرشتة خداوند را روبرو ديدم:  پس جِدعون گفت22
 .مترس، نخواهي مرد! سالمتي بر تو باد«:  خداوند وي را گفت23
 .ميد كه تا امروز در عفْرضة اَبيعزَرِيان باقي است مذبحي بنا كرد و آن را يهوه شالوم نا  پس جِدعون در آنجا براي خداوند24
گاو پدر خود، يعني گاو دومين را كه هفت ساله است بگير، و مذبح بعل را كه از آن پدرت است منهدم كن، و تمثال «:  و در آن شب، خداوند او را گفت25

 .اشيره را كه نزد آن است، قطع نما
 قلعه مذبحي موافق رسم بنا كن، و گاو دومين را گرفته، با چوب اشيره كه قطع كردي براي قرباني سوختني  و براي يهوه، خداي خود، بر سر اين26

 .بگذران
 خود را برداشت و به نوعي كه خداوند وي را گفته بود، عمل نمود؛ اما چونكه از خاندان پدر خود و مردان شهر مي   پس جِدعون ده نفر از نوكران27

 .ا در روز نتوانست كرد، پس آن را در شب كردترسيد، اين كار ر
 و چون مردمان شهر در صبح برخاستند، اينك مذبح بعل منهدم شده، و اشيره كه نزد آن بود، بريده، و گاو دومين بر مذبحي كه ساخته شده بود، 28

 .قرباني گشته
 ».جِدعون بن يوآش اين كار را كرده است«: فحص كردند، گفتندو چون دريافت و ت» كيست كه اين كار را كرده است؟«:  پس به يكديگر گفتند29
 .پسر خود را بيرون بياور تا بميرد زيراكه مذبح بعل را مهدم ساخته، و اشيره را كه نزد آن بود، بريده است:  پس مردان شهر به يوآش گفتند30
اي بعل محاجه مي كنيد؟ و آيا شما او را مي رهانيد؟ هركه براي او محاجه آيا شما بر:  اما يوآش به همة كساني كه بر ضد او برخاسته بودند، گفت31

  .نمايد، همين صبح كشته شود؛ و اگر او خداست، براي خود محاجه نمايد چونكه كسي مذبح او را منهدم ساخته است
 ». مذبح او را منهدم ساخته استبگذاريد تا بعل با او محاجه نمايد زيرا كه«:  پس در آن روز او را يربعل ناميد و گفت32
 . آنگاه جميع اهل مديان و عماليق و بني مشرق با هم جمع شدند و عبور كرده، در وادي يزرعيل اردو زدند33
 .پس كَرِنّا را نواخت و اهل اَبيعضزَر در عقب وي جمع شدند.  و روح خداوند جِدعون را ملبس ساخت34
 .د كه ايشان نيز در عقب وي جمع شدند و در اشير و زبولون و نفتالي رسوالن فرستاد و به استقبال ايشان برآمدند و رسوالن در تمامي منَسي فرستا35
 اگر اسرائيل را برحسب سخن خود به دست من نجات خواهي داد،«:  و جِدعون به خدا گفت36

د و بر تمامي زمين خشكي بود، خواهم دانست كه اسرائيل را برحسب مي گذارم و اگر شبنم فقط بر پوست باش  اينك من در خرمنگاه، پوست پشميني37
 .قول خود به دست من نجات خواهي داد

 . و همچنين شد و بامدادان به زودي برخاسته، پوست را فشرد و كاسه اي پر از آب شبنم از پوست بيفشرد38 
مرتبه خواهم گفت، يك دفعة ديگر فقط با پوست تجربه نمايم؛ اين مرتبه پوست به غضب تو بر من افروخته نشود و همين يك «:  و جِدعون به خدا گفت39

 .تنهايي خشك باشد و بر تمامي زمين شبنم
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 . و خدا در آن شب چنان كرد كه بر پوست فقط خشكي بود و بر تمامي زمين شبنم40
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رخاسته، نزد چشمة حرود اردو زدند، و اردوي مديان به شمال ايشان نزد كوه موره  و يربعل كه جِدعون باشد با تمامي قوم كه با وي بودند، صبح زود ب1
 .در وادي بود

 ايشان تسليم نمايم، مبادا اسرائيل بر من فخر نموده، بگويند كه  قومي كه با تو هستند، زياده از آنند كه مديان را به دست«:  و خداوند به جِدعون گفت2
 .دست ما، ما را نجات داد

و بيست و دو هزار نفر از قوم برگشتند و » .هر كس كه ترسان و هراسان باشد از كوه جِلْعاد برگشته، روانه شود:  پس اآلن به گوش قوم ندا كرده، بگو3
 . ده هزار باقي ماندند

 بيازمايم، و هر كه را به تو گويم اين با تو برود، او باز هم قوم زياده اند؛ ايشان را نزد آب بياور تا ايشان را آنجا براي تو«:  و خداوند به جِدعون گفت4
 .همراه تو خواهد رفت، و هركه را به تو گويم اين با تو نرود، او نخواهد رفت

ن هركه بر هركه آب را به زبان خود بنوشد، چنانكه سگ مي نوشد، او را تنها بگذار، و همچني«:  و چون قوم را نزد آب آورده بود، خداوند به جِدعون گفت5
 .زانوي خود خم شده، بنوشد

 . و جميع بقية قوم بر زانوي خود خم شده، آب نوشيدند  و عدد آناني كه دست به دهان آورده، نوشيدند، سيصد نفر بود؛6
پس ساير قوم . خواهم نمودبه اين سيصد نفر كه به كف نوشيدند، شما را نجات   مي دهم، و مديان را به دست تو تسليم «:  و خداوند به جِدعون گفت7

 .هركس به جاي خود بروند
و .  پس آن گروه توشه و كَرِنّاهاي خود را به دست گرفتند و هركس را از ساير مردان اسرائيل به خيمة خود فرستاد؛ ولي آن سيصد نفر را نگاه داشت8

 .اردوي مديان در واديِ پايين دست او بود
 .برخيز و به اردو فرود بيا زيرا كه آن را به دست تو تسليم نموده ام«:  و در همان شب خداوند وي را گفت9
 . ليكن اگر از رفتن مي ترسي، با خادم خود فُوره به اردو برو10
داراني كه پس او و خادمش، فُوره به كنارة سالح » . و چون آنچه ايشان بگويند بشنوي، بعد از آن دست تو قوي خواهد شد، و به اردو فرود خواهي آمد11

 .در اردو بودند، فرود آمدند
 بني مشرق مثل ملخ، بي شمار در وادي ريخته بودند؛ و شتران ايشان را مثل ريگ كه بر كنارة دريا بي حساب است،   و اهل مديان و عماليق و جميع12

 .   شماره اي نبود

اينك خوابي ديدم، و هان گرده اي نان جوين درميان اردوي مديان «ي گفت كه  پس چون جِدعون رسيد، ديد كه مردي به رفيقش خوابي بيان كرده، م13
 . غلطانيده شده، به خيمه اي برخورد و آن را چنان زد كه افتاد و آن را واژگون ساخت، چنانكه خيمه بر زمين پهن شد

 .را خدا مديان و تمام اردو را به دست او تسليم كرده است رفيقش در جواب وي گفت كه اين نيست جز شمشير جِدعون بن يوآش، مرد اسرائيلي، زي14
برخيزيد زيراكه خداوند اردوي مديان را به دست :  و چون جِدعونن نقل خواب و تعبيرش را شنيد، سجده نمود، و به لشكرگاه اسرائيل برگشته، گفت15

 .شما تسليم كرده است
 .  دست هريكي از ايشان كَرِنّاها و سبوهاي خالي داد و مشعلها در سبوها گذاشت و آن سيصد نفر را به سه فرقه منقسم ساخت، و به16

 .پس چون به كنار اردو برسم، هرچه من مي كنم، شما هم چنان بكنيد. بر من نگاه كرده، چنان بكنيد : و به ايشان گفت17
 . طراف اردو كَرِنّاها را بنوازيد و بگوييد شمشير خداوند و جِدعون و چون من و آناني كه با من هستند كَرِنّاها را بنوازيم، شما نيز از همة ا18

 پس جِدعون و صد نفر كه با وي بودند، در ابتداي پاس دوم شب به كنار اردو رسيدند و در همان حين كشيكچي اي تازه گذارده بودند، پس كَرِنّاها را 19
 .نواختند و سبوها را كه در دست ايشان بود، شكستند

شمشير «:  و هر سه فرقه كَرِنّاها را نواختند و سبوها را شكستند و مشعلها را به دست چپ و كَرِنّاها را به دست راست خود گرفته، نواختند، و صدا زدند20
 .خداوند و جِدعون

 .هزم ساختند و هركس به جاي خود به اطراف اردو ايستادند و تمامي لشكر فرار كردند و ايشان نعره زده، آنها را من21
 و چون آن سيصد نفر كَرِنّاها را نواختند، خداوند شمشير هركس را بر رفيقش و بر تماي لشكر گردانيد، و لشكر ايشان تا بيت شطَّه به سوي صَرِيرت و 22

 .تا سرحد آبل محولَه كه نزد طَبات است، فرار كردند
 .ع شده، مديان را تعاقب نمودند و مردان اسرائيل از نفتالي و اشير و تامي منسي جم23
» . و اُردن پيش ايشان بگيريد  با مديان به زير آييد و آبها را تا بيت باره به جهت مقابلة«:  و جِدعون به تمامي كوهستان افرايم، رسوالن فرستاده، گفت24

 .پس تمامي مردان افرايم جمع شده، آبها را تا بيت باره و اُردن گرفتند
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غُراب و ذئب، دو سردار مديان را گرفته، غُراب را بر صخرة غراب و ذئب را در چرخشت ذئب كشتند، و مديان را تعاقب نمودند، و سرهاي غُراب و  و 25
 .ذئب را به آن طرف اُردن، نزد جِدعون آوردند
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 . اي جنگ مديان مي رفتي ما را نخواندي؟ و به سختي با وي منازعت كردنداين چه كار است كه به ما كرده اي كه چون بر:  و مردان افرايم او را گفتند1

 اآلن من بالنسبه به كار شما چه كردم؟ مگر خوشه چيني افرايم از ميوه چيني اَبيعزَر بهتر نيست؟:  او به ايشان گفت2

ادر بر چه كار بودم؟ پس چون اين سخن را گفت، خشم ايشان  به دست شما خدا دو سردار مديان، يعني غُراب و ذئب را تسليم نمود و من مثل شما ق3
 .بروي فرو نشست

 . و جِدعون با آن سيصد نفر كه همراه او بودند به اُردن رسيده، عبور كردند، و اگرچه خسته بودند، ليكن تعاقب مي كردند4
 . اند، و من زَبح و صَلْمونَّع، ملوك مديان را تعاقب مي كنمتمنا اين كه چند نان به رفقايم بدهيد زيرا خسته«:  و به اهل سكُّوت گفت5
 مگر دستهاي زَبح و صَلْمونَّع اآلن در دست تو  مي باشد تا به لشكرتو نان بدهيم؟:  سرداران سكُّوت به وي گفتند6

 . گوشت شما را با شوك و خار صحرا خواهم دريدپس چون خداوند زَبح و صَلْمونَّع را به دست من تسليم كرده باشد، آنگاه«:  جِدعون گفت7
 . او را جواب دادند  و از آنجا به فَنُوعيل برآمده، به ايشان همچنين گفت، و اهل فَنُوعيل مثل جواب اهل سكّوت8
 ».وقتي كه به سالمت برگردم، اين برج را منهدم خواهم ساخت«:  و به اهل فَنُوعيل نيز گفت9
10ح و صَلْمبا لشكر خود به قدر پانزده هزار نفر بودند و زَب قُورتمامي بقية لشكر بني مشرق اين بود، زيرا صد و بيست هزار مرد جنگي افتاده . ونَّع در قَر

 . بودند

 .د و جِدعون به راه چادرنشينان به طرف شرقي نُوبح و يجبهاه برآمده، لشكر ايشان را شكست داد، زيراكه لشكر مطمئن بودن11
 . و زَبح و صَلْمونَّع فرار كردند و ايشان را تعاقب نموده، آن دو ملك مديان يعني زَبح و صَلْمونَّع را گرفت و تمامي لشكر ايشان را منهزم ساخت12
 . وجِدعون بن يوآش از باالي حارس از جنگ برگشت13
 .ي نامهاي سرداران سكوت و مشايخ آن را كه هفتاد و هفت نفر بودند، نوشت و جواني از اهل سكوت را گرفته، از او تفتيش كرد و او براي و14
اينك زَبح و صَلْمونَّع كه دربارة ايشان مرا طعنه زده، گفتيد مگر دست زَبح و صَلْمونَّع اآلن در دست تو است تا به مردان «:  پس نزد اهل سكوت آمده گفت15

 .خستة تو نان بدهيم
 .وك و خارهاي صحرا را گرفته، اهل سكُّوت را به آنها تأديب نمود پس مشايخ شهر و ش16
 . و برج فَنُوعيل را منهدم ساخته، مردان شهر را كشت17
 .ايشان مثل تو بودند؛ هر يكي شبيه شاهزادگان«: گفتند» .چگونه مردماني بودند كه در تابور كشتيد:  و به زَبح و صَلْمونَّع گفت18 

 .ادرانم و پسران مادر من بودند؛ به خداوند حي قسم اگر ايشان را زنده نگاه مي داشتيد، شما را نمي كشتمايشان بر:  گفت19
 . ليكن آن جوان شمشير خود را از ترس نكشيد چونكه هنوز جوان بود» .برخيز و ايشان را بكش:  و به نخست زادة خود، يتَر، گفت20

پس جِدعون برخاسته، زَبح و صَلْمونَّع را بكشت و هاللهايي كه بر . يز و ما را بكش زيرا شجاعت مرد مثل خود اوستتو برخ:  پس زَبح و صَلْمونَّع گفتند21
 .گردن شتران ايشان بود، گرفت

 .بر ما سلطنت نما، هم پسر تو و پسر پسر تو نيز چونكه ما را از دست مديان رهانيدي:  پس مردان اسرائيل به جِدعون گفتند22
 . من بر شما سلطنت نخواهم كرد، و پسر من بر شما سلطنت خواهد نمود:  جِدعون در جواب ايشان گفت23

زيرا كه گوشواره هاي طال » .يك چيز اي شما خواهش دارم كه هر يكي از شما گوشواره هاي غنيمت خود را به من بدهد:  و جِدعون به ايشان گفت24
 .داشتند، چونكه اسمعيليان بودند

 .پس ردايي پهن كرده، هريكي گوشواره هاي غنيمت خود را در آن انداختند. البته مي هيم:  در جواب گفتند25
 و وزن گوشواره هاي طاليي كه طلبيده بود، هزار و هفتصد مثقال طال بود، سواي آن هاللها و حلقه ها و جامه هاي ارغواني كه بر ملوك مديان بود، و 26

 .بر گردن شتران ايشان بودسواي گردنبندهايي كه 
 و جِدعون از آنها ايفودي ساخت و آن را در شهر خود عفْره برپا داشت، و تمامي اسرائيل به آنجا در عقب آن زنا كردند، و آن براي جِدعون و خاندان 27

 . او دام شد

 . زمين در ايام جِدعون چهل سال آرامي يافت پس مديان در حضور بني اسرائيل مغلوب شدند و ديگر سر خود را بلند نكردند، و28
 . و يربعل بن يوآش رفته، در خانة خود ساكن شد29
 . و جِدعون را هفتاد پسر بود كه از صلبش بيرون آمده بودند، زيرا زنان بسيار داشت30
 . و كنيز او كه در شكيم بود او نيز براي وي پسري آورد، و او را اَبيملك نام نهاد31
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 . و جِدعون بني يوآش پير و سالخورده شده، مرد، و در قبر پدرش يوآش در عفْره اَبيعزَري دفن شد32
 . و واقع شد بعد از وفات جِدعون كه بني اسرائيل برگشته، در پيروي بعلها زنا كردند، و بعل برِيت را خداي خود ساختند33
 .ان را از دست جميع دشمنان ايشان از هر طرف رهايي داده بود، بهياد نياوردند و بني اسرائيل يهوه، خداي خود را كه ايش34
 . و با خاندان يربعل جِرعون موافق همة احساني كه با بني اسرائيل نموده بود، نيكويي نكردند35
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 :خاندان پدر مادرش را خطاب كرده، گفت و اَبيملك بن يربعل نزد برادران مادر خود به شَكيم رفته، ايشان و تمامي قبيلة 1
براي شما كدام بهتر است؟ كه هفتاد نفر يعني همة پسران يربعل بر شما حكمراني كنند؟ يا اينكه يك شخص بر :  اآلن در گوشهاي جميع اهل شكيم بگوييد2

 .شما حاكم باشد؟ و بياد آوريد كه من استخوان و گوشت شما هستم
 .ربارة او در گوشهاي جميع اهل شكيم همة اين سخنان را گفتند، و دل ايشان به پيروي اَبيملك مايل شد، زيرا گفتند او برادر ماست و برادران مادرش د3
 . و هفتاد مثقال نقره از خانة بعل برِيت به او دادند، و اَبيملك مردان مهمل و باطل را به آن اجير كرد كه او را پيروي نمودند4
نة پدرش به عفْره رفته، برادران خود پسران يربعل را كه هفتاد نفر بودند بر يك سنگ بكشت؛ ليكن يوتام پسر كوچك يربعل زنده ماند، زيرا  پس به خا5

 .خود را پنهان كرده بود
 .م است، پادشاه ساختند و تمامي اهل شكيم و تمامي خاندان ملّو جمع شده، رفتند، و اَبيملك را نزد بلوط ستون كه در شكي6
اي مردان شكيم مرا بشنويد تا :  و چون يوتام را از اين خبر دادند، او رفته، به سر كوه جرِزِّيم ايستاد و آواز خود را بلند كرده، ندا در داد و به ايشان گفت7

 خدا شما را بشنود

 .تند بر ما سلطنت نما وقتي درختان رفتند تا بر خود پادشاهي نصب كنند؛ و به درخت زيتون گف8
 آيا روغن خود را كه به سبب آن خدا و انسان مرا محترم مي دارند ترك كنم و رفته، بر درختان حكمراني نمايم؟ :  درخت زيتون به ايشان گفت9

 .و درختان به انجير گفتند كه تو بيا و بر ما سلطنت نما 10
   را ترك بكنم و رفته، بر درختان حكمراني نمايم؟آيا شيريني و ميوة نيكوي خود:  انجير به ايشان گفت11
 .  به مو گفتند كه بيا و بر ما سلطنت نما  و درختان12

 آيا شيرة خود را كه خدا و انسان را خوش مي سازد، ترك بكنم و رفته، بر درختاني حكمراني نمايم؟:  مو به ايشان گفت13

 .سلطنت نما و جميع درختان به خار گفتند كه تو بيا و بر ما 14
اگر به حقيقت شما مرا بر خود پادشاه نصب مي كنيد، پس بياييد و در ساية من پناه گيريد، واگرنه آتش از خار بيرون بيايد و :  خار به درختان گفت15

 .سروهاي آزاد لبنان را بسوزاند
و اگر به يربعل و خاندانش نيكويي كرديد و برحسب عمل دستهايش رفتار    و اآلن اگر براستي و صداقت عمل نموديد در اينكه اَبيملك را پادشاه ساختيد،16

 .نموديد
 . زيراكه پدر من به جهت شما جنگ كرده، جان خود را به خطر انداخت و شما را از دست مديان رهانيد17
سر كنيز او اَبيملك را چون برادر شما بود، بر اهل شكيم  يعني هفتاد نفر را بر يك سنگ كشتيد، و پ  و شما امروز بر خاندان پدرم برخاسته، پسرانش،18

 .پادشاه ساختيد
 . پس اگر امروز به راستي و صداقت با يربعل و خاندانش عمل نموديد، از اَبيملك شاد باشيد و او از شما شاد باشد19
 .  وزاند و اهل شكيم و خاندان ملّو را بس  واگرنه آتش از اَبيملك بيرون بيايد،20

 . در آنجا ساكن شد  پس يوتام فرار كرده گريخت و به بئير آمده،21
 . و اَبيملك بر اسرائيل سه سال حكمراني كرد22
  و اهل شكيم با اَبيملك خيانت ورزيدند،  و خدا روحي خبيث در ميان اَبيملك و اهل شكيم فرستاده،23

24عبرلك كه ايشان را كشته بود، و از شكيم بود، و از اهل شكيم كه  تا انتقام ظلمي كه بر هفتاد پسر يل شده بود، بشود، و خون آنها از برادر ايشان اَبيم
 .دستهايشان را براي كشتن برادران خود قوي ساخته بودند، رفته شود

 .پس اَبيملك را خبر دادند. مي گذشت، تاراج مي كردند پس اهل شكيم بر قله هاي كوهها براي او كمين گذاشتند، و هركس را كه از طرف ايشام در راه 25
 . به شكيم رسيدند و اهل شكيم بر او اعتماد نمودند  و جعل بن عابد با برادرانش آمده،26
 .بيملك را لعنت نمودند َآكل و شُرب كردند و اَ  و به مزرعه ها بيرون رفته، موها چيدند و انگور را فشرده بزم نمودند، و به خانه خداي خود داخل شده،27
 مردان حامور پدر شكيم را بندگي   اَبيملك كيست و شكيم كيست كه او را بندگي نماييم؟ آيا او پسر يربعل و زبول، وكيل او نيست؟ : و جعل بن عابد گفت28

  ما چرا بايد او را بندگي كنيم؟. نماييد
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  ». لشكر خود را زياد كن و بيرون بيا :و به اَبيملك گفت» .يملك را رفع مي كردم كاش كه اين قوم زير دست من مي بودند تا اَب29
 . و خشم افروخته شد  سخن جعل بن عابد را شنيد،  و چون زَبول، رئيس شهر،30
  .ان شهر را به ضد تو تحريك مي كننداينك جعل بن عابد با برادرانش به شكيم آمده اند و ايش:  گفت  پس به حيله قاصدان نزد اَبيملك فرستاده،31
 . پس االن در شب برخيز، تو و قومی که همراه توست، و در صحرا کمين کن32
 و بامدادان در وقت طلوع آفتاب برخاسته، به  شهر هجوم آور، و ا ينك چون او و كساني كه همراهش هستند بر تو بيرون آيند، آنچه در قوت توست، با 33

 . او خواهي كرد

 . شب برخاسته، چهار دسته شده، در مقابل شكيم در كمين نشستند  پس اَبيملك و همة كساني كه باوي بودند،34
 . و اَبيملك و كساني كه با وي بودند از كمينگاه برخاستند  به دهنة دروازة شهر ايستاد،  و جعل بن عابد بيرون آمده،35
 .ساية كوهها را مثل مردم مي بيني«: زَبول وي را گفت» .اينك گروهي از سر كوهها به زير مي آيند « :فت و چون جعل آن گروه راديد به زَبول گ36
 .اينك گروهي از بلندي زمين به زير مي آيند و جمعي ديگر از راه بلوط معونيم مي آيند«:  بار ديگر جعل متكلم شده، گفت37
 پس حال بيرون رفته، با   آيا اين آن قوم نيست كه حقير شمردي؟ كه گفتي اَبيملك كيست كه او را بندگي نماييم؟اآلن زبان تو كجاست    : زَبول وي را گفت38

 .ايشان جنگ كن
 . و جعل پيش روي شكنم بيرون شده، با اَبيملك جنگ كرد39
 .            جروح افتادند و اَبيملك او را منهزم ساخت كه از حضور وي فرار كرد و بسياري تا دهنة دروازه م40

 . و اَبيملك در اَرومه ساكن شد، و زَبول، جعل و برادرانش را بيرون كرد تا در شكيم ساكن نباشند41
 .      و در فرداي آن روز واقع شد كه مردم به صحرا بيرون رفتند، و اَبيملك را خبر دادند42

فرقه تقسيم نمود، و در صحرا در كمين نشست؛ و نگاه كرد و اينك مردم از شهر بيرون مي آيند، پس بر  پس مردان خود را گرفته، ايشان را به سه 43
 .ايشان برخاسته، ايشان را شكست داد

ند، و ايشان  و آن دوم فرقه بر كساني كه در صحرا بودند هجوم آورد  و اَبيملك با فرقه اي كه با وي بودند حمله برده، در دهنة دروازة شهر ايستادند؛44
 .را شكست دادند

 . كشت، و شهر را منهدم ساخته، نمك در آن كاشت  و اَبيملك در تمامي آن روز با شهر جنگ كرده، شهر را گرفت و مردم را كه در آن بودند،45
 . بيت ئيل برِيت داخل شدند  به قلعة  و چون همة مردان برجِ شكيم اين را شنيدند،46
 .بر دادند كه همة مردان برج شكيم جمع شده اند و به اَبيملك خ47
 آنگاه اَبيملك با همة كساني كه با وي بودند به كوه صلمون بر آمدند، و اَبيملك تبري به دست گرفته، شاخه اي از درخت بريده، آن را گرفت و بر دوش 48

 .يل نموده، مثل من بكنيدآنچه مرا ديديد كه كردم تعج « :خود نهاده، به كساني كه با وي بودند، گفت
 به طوري كه   قلعه را بر سر ايشان به آتش سوزانيدند،  و تمامي قوم، هركس شاخة خود را بريده، در عقب اَبيملك افتادند و آنها را به اطراف قلعه نهاده،49

 .همة مردمان برج شكيم كه تخميناً هزار مرد و زن بودند، بمردند
 . و بر تاباص اردو زده، آن را گرفت و اَبيملك به تاباص رفت50
 . و درميان شهر برج محكمي بود و همة مردان و زنان و تمامي اهل شهر در آنجا فرار كردند، و درها را برخود بسته، به پشت بام برج برآمدند51
 .ند با آن جنگ كرد، و به دروازة برج نزديك شد تا آن را به آتش بسوزا  و اَبيملك نزد برج آمده،52
 .  آنگاه زني سنگ باالئين آسيابي گرفته، بر سر اَبيملك انداخت و كاسه سرش را شكست53

پس .  شمشير خود را كشيده، مرا بكش، مبادا دربارة من بگويند زني او را كشت : پس جواني را كه سالحدارش بود به زودي صدا زده، وي را گفت54
 .غالمش شمشير را به او فرو برد كه او مرد

 . و چون مردان اسرائيل ديدند كه اَبيملك مرده است، هر كس به مكان خود رفت55
 . پس خدا شر اَبيملك را كه پدر خود به كشتن هفتاد برادر خويش رسانيده بود، مكافات كرد56
 . د و خدا تمامي شر مردم شكيم را بر سر ايشان برگردانيد، و لعنت يوتام بن يربعل بر ايشان رسي57

 
10 

 . و بعد از اَبيملك، تَولَع بن فُواه، مردن از سبط يساكار، بر خاست تا اسرائيل را رهايي دهد، و او در شامير در كوهستان افرايم ساكن بود1
 . و او بر اسرائيل بيست و سه سال داوري نمود، پس وفات يافته، در شامير مدفون شد2
 .ته، بر اسرائيل بيست و دو سال داوري نمود و بعد از او يائير جِلْعادي برخاس3
 . و ايشان را سي شهر بود كه تا امروز به حووت يائير ناميده است، و در زمين جِلْعاد مي باشد  و او را سي پسر بود كه بر سي كرة االغ سوار مي شدند؛4
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 . و يائير وفات يافته، در قامون دفن شد5
د شرارت ورزيده، بعليم و عشْتاروت و خدايان ارام و خدايان صيدون و خدايان موآب و خدايان بني عمون و خدايان  و بني اسرائيل باز درنظر خداون6

 .فلسطينيان را عبادت نمودند، و يهوه را ترك كرده، او را عبادت نكردند
 .عمون فروخت و غضب خداوند بر اسرائيل افروخته شده، ايشان را به دست فلسطينيان و به دست بني 7
 و ايشان در آن سال بر بني اسرائيل ستم و ظلم نمودند، و بر جميع بني اسرائيل كه به آن طرف اُردن در زمين اموريان كه در جِلْعاد باشد، بودند، هجده 8

 .سال ظلم كردند
 .و اسرائيل در نهايت تنگي بودند.  كنند و بني عمون از اُردن عبور كردند، تا با يهودا و بنيامين و خاندان افرايم نيز جنگ9
 . به تو گناه كرده ايم، چونكه خداي خود را ترك كرده، بعليم را عبادت نموديم : و بني اسرائيل نزد خداوند فرياد برآورده، گفتند10
 دم؟آيا شما را از مصريان و اموريان و بني عمون و فلسطينيان رهايي ندا:  خداوند به بني اسرائيل گفت11

 . و چون صيدونيان و عناليقيان و معونيان بر شما ظلم كردند، نزد من فرياد برآورديد و شما را از دست ايشان رهايي دادم12
 . ليكن شما مرا ترك كرده، خدايان غير را عبادت نموديد، پس ديگر شما را رهايي نخواهم داد13
 .آوريد، و آنها شما را در وقت تنگي شما رهايي دهند برويد و نزد خداياني كه اختيار كرده ايد، فرياد بر14
 .گناه كرده ايم؛ پس برحسب آنچه درنظر تو پسند آيد به ما عمل نما؛ فقط امروز ما را رهايي ده:  بني اسرائيل به خداوند گفتند15
 . پس ايشان خدايان غير را از ميان خود دور كرده، يهوه را عبادت نمودند، و دل او به سبب تنگي اسرائيل محزون شد16
 . پس بني عمون جمع شده، در جِلْعاد اردو زدند، و بني اسرائيل جمع شده، در مصْفَه اردو زدند17
 .كه جنگ را با بني عمون شروع كند؟ پس وي سردار جميع ساكنان جِلْعاد خواهد بودكيست آن «:  و قوم يعني سروران جِلْعاد به يكديگر گفتند18

 
11 

 . و يفْتاح جِلْعادي مردي زورآور، شجاع، و پسر فاحشه اي بود؛ و جِلْعاد يفْتاح را توليد نمود1
تو در خانه پدر ما ميراث نخواهي يافت، زيراكه : ده، به وي گفتند و زن جِلْعاد پسران براي وي زاييد، و چون پسران زنش بزرگ شدند، يفْتاح را بيرون كر2

 .تو پسر زن ديگر هستي
 . پس يفْتاح از حضور برادران خود فرار كرده، در زمين طوب ساكن شد؛ و مردان باطل نزد يفْتاح جمع شده، همراه وي بيرون مي رفتند3
 .ئيل جنگ كردند و واقع شد بعد از مرور ايام كه بني عمون با اسرا4
 . و چون بني عمون با اسرائيل جنگ كردند، مشايخ جِلْعاد رفتند تا يفْتاح را از زمين طوب بياورند5
 »    بيا سردار ما باش تا با بني عمون جنگ نماييم،«:  و به يفْتاح گفتند6

 ة پدرم بيرون نكرديد؟ و اآلن چونكه در تنگي هستيد چرا نزد من آمده ايد؟آيا شما به من بغض ننموديد؟ و مرا از خان:  يفْتاح به مشايخ جِلْعاد گفت7

از اين سبب اآلن نزد تو برگشته ايم تا همراه ما آمده، با بني عمون جنگ نمايي، و بر ما و بر تمامي ساكنان جلْعاد سردار :  مشايخ جِلْعاد به يفْتاح گفتند8
 .باشي

 اگر مرا براي جنگ كردن با بني عمون باز آوريد و خداوند ايشان را به دست من بسپار، آيا من سردار شما خواهم بود؟:  يفْتاح به مشايخ جِلْعاد گفت9

 .خداوند درميان ما شاهد باشد كه البته برحسب سخن تو عمل خواهيم نمود«:  و مشايخ جِلْعاد به يفْتاح گفتند10
 .او را بر خود رئيس و سردار خداوند در مصْفَه گفت پس يفْتاح با مشايخ جِلْعاد رفت و قوم 11
 تو را با من چه كار است كه نزد من آمده اي تا با زمين من جنگ نمايي؟«:  و يفْتاح قاصدان نزد ملك بني عمون فرستاده، گفت12

پس اآلن آن .  زمين مرا از اَرنُون تا يبوق و اُردن گرفتنداز اين سبب كه اسرائيل چون از مصر بيرون آمدند،«:  ملك بني عمون به قاصدان يفْتاح گفت13
 .زمينها را به سالمتي به من رد نما

  و يفْتاح باز ديگر قاصدان نزد ملك بني عمون فرستاد،14

 .اسرائيل زمين موآب و زمين بني عمون را نگرفت: يفْتاح چنين مي گويد« و او را گفت كه 15
 .يل از مصر بيرون آمدند، در بيابان تا بحر قلزم سفر كرده، به قادش رسيدند زيراكه چون اسرائ16
اما ملك ادوم قبول نكرد، و نزد ملك موآب نيز فرستادند و او راضي . تمنا اينكه از زمين تو بگذريم:  و اسرائيل رسوالن نزد ملك ادوم فرستاده، گفتند17

 .پس اسرائيل در قادش ماندند. نشد
بان سير كرده، زمين ادوم و زمين موآب را دور زدند و به جانب شرقي زمين موآب آمده، به آن طرف اَرنُون اردو زدند، و به حدود موآب،  پس در بيا18

 .داخل نشدند، زيرا كه اَدنُون حد موآب بود
 .منا اينكه از زمين تو به مكان خود عبور نماييمت:  و اسرائيل رسوالن نزد سيحون، ملك اموريان، ملك حشبون، فرستادند، و اسرائيل به وي گفتند19
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 . اما سيحون بر اسرائيل اعتماد ننمود تا از حدود او بگذرند، بلكه سيحون تمامي قوم خود را جمع كرده، در ياهص اردو زدند و با اسرائيل جنگ نمودند20
پس اسرائيل تمامي زمين امورياني كه ساكن . ود كه ايشان را شكست دادند و يهوه خداي اسرائيل، سيحون و تمامي قومش را به دست اسرائيل تسليم نم21

 .آن واليت بودند، در تصرف آوردند
 . و تمامي حدود اموريان را از اَرنُون تا بيوق و از بيابان تا اُردن به تصرف آوردند22
 نموده است؛ و آيا تو آنها را به تصرف خواهي آورد؟ پس حال يهوه، خداي اسرائيل، اموريان را از حضور قوم خود اسرائيل اخراج 23

 آيا آنچه خداي تو، كموش به تصرف تو بياورد، مالك آن نخواهي شد؟ و همچنين هركه را يهوه، خداي ما از حضور ما اخراج نمايد، آنها را مالك 24
 .خواهيم بود

 ا اسرائيل هرگز مقاتله كرد يا با ايشان جنگ نمود؟          و حال آيا تو از باالق بن صفور، ملك موآب بهتر هستي؟ و آيا او ب25

 هنگامي كه اسرائيل در حشبون و دهاتش و عروعير و دهاتش و در همة شهرهايي كه بر كنارة اَرنُون است، سيصد سال ساكن بودند، پس در آن مدت 26
 چرا آنها را باز نگرفتيد؟

پس يهوه كه داور مطلق است، امروز درميان بني اسرائيل و بني عمون داوري . ردي كه با من جنگ مي نمايي من به تو گناه نكردم بلكه تو به من بدي ك27
 .نمايد

 . اما ملك بني عمون سخن يفْتاح را كه به او فرستاده بود، گوش نگرفت28
 .بور كرد و از مصْفَه جِلْعاد به سوي بني عمون گذشت و روح خداوند بر يفْتاح آمد و او از جِلْعاد و منسي گذشت و از مصْفَه جِلْعاد ع29
 اگر بني عمون را به دست من تسليم نمايي،:  و يفْتاح براي خداوند نذر كرده، گفت30

 را براي قرباني سوختني  آنگاه وقتي كه به سالمتي از بني عمون برگردم، هرچه به استقبال من از در خانه ام بيرون آيد، از آن خداوند خواهد بود، و آن31
 .خواهم گذرانيد

 . پس يفْتاح به سوي بني عمون گذشت تا با ايشان جنگ نمايد، و خداوند ايشان را به دست او تسليم كرد32
ني اسرائيل مغلوب  و ايشان را از عروعير تا منِّيت كه بيست شهر بود و تا آبيل كراميم به صدمة بسيار عظيم شكست داد، و بني عمون از حضور ب33

 .شدند
 و يفْتاح به مصْفَه به خانة خود آمد و اينك دخترش به استقبال وي با دف و رقص بيرون آمد و او دختر يگانة او بود و غير از او پسري يا دختري 34

 .نداشت
 از آزارندگان من شدي، زيرا دهان خود را به خداوند باز آه اي دختر من، مرا بسيار ذليل كردي و تو يكي«:  و چون او را ديد، لباس خود را دريده، گفت35

 .نموده ام و نمي توانم برگردم
پس با من چنانكه از دهانت بيرون آمد عمل نما، چونكه خداوند انتقام تو را از . اي پدر من، دهان خود را نزد خداوند باز كردي«:  و او وي را گفت36

 .دشمنانت بني عمون كشيده است
 .در ماه مرا مهلت بده تا رفته بر كوهها گردش نمايم و براي بكريت خود با رفقايم ماتم گيرم. اين كار به من معمول شود«:  پدر خود گفت و به37
 .پس او با رفقاي خود رفته، براي بكريتش بر كوهها ماتم گرفت. و او را دو ماه روانه نمود. »برو«:  او گفت38
پس در . و آن دختر مردي را نشناخت. ي دو ماه نزد پدر خود برگشت و او موافق نذري كه كرده بود به او عمل نمود و واقع شد كه بعد از انقضا39

 اسرائيل عادت شد،

 . كه دختران اسرائيل سال به سال مي رفتند تا براي دختر يفْتاح جِلْعادي چهار روز در هر سال ماتم گيرند40
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را براي جنگ كردن با بني عمون رفتي و ما را نطلبيدي تا همراه تو بياييم؟ پس خانة  :رف شمال گذشتند، و به يفْتاح گفتند و مردان افرايم جمع شده، به ط1
 .تو را بر سر تو خواهيم سوزانيد

 .ايي نداديدمرا و قوم مرا با بني عمون جنگ سخت مي بود، و چون شما را خواندم مرا از دست ايشان ره:  و يفْتاح به ايشان گفت2
.  پس چون ديدم كه شما مرا رهايي    نمي دهيد، جان خود را به دست خود گرفته، به سوي بني عمون رفتم و خداوند ايشان را به دست من تسليم نمود3

 پس چرا امروز نزد من برآمديد تا با من جنگ نماييد؟ 

اي اهل جِلْعاد، شما فراريان : گ نمود و مردان جِلْعاد افرايم را شكست دادند، چونكه گفته بودند پس يفْتاح تمامي مردان جِلْعاد را جمع كرده، با افرايم جن4
 .افرايم در ميان افرايم و درميان منسي هستيد

: اهل جِلْعاد مي گفتند. يمبگذاريد عبور نما:  و اهل جِلْعاد معبرهاي اُردن را پيش روي افرايم گرفتند و واقع شد كه چون يكي از گريزندگان افرايم مي گفت5
 آيا تو افرايمي هستي؟ و اگر مي گفت ني،
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و . پس او را گرفته، نزد معبرهاي اُردن مي كشتند. ، چونكه نمي توانست به درستي تلفظ نمايد»سبّولت«: بگو شبّولت، و او مي گفت:  پس او را مي گفتند6
 .دنددر آن وقت چهل و دو هزار نفر از افرايم كشته ش

 .پس يفْتاح جِلْعادي وفات يافته، در يكي از شهرهاي جِلْعاد دفن شد.  و يفْتاح بر اسرائيل شش سال داوري نمود7
 . و بعد از او  ابصان بيت لحمي بر اسرائيل داوري نمود8
 .رد؛ و هفت سال بر اسرائيل داوري نمود و او را سي پسر بود و سي دختر كه بيرون فرستاده بود و از بيرون سي دختر براي پسران خود آو9
 . و ابصان مرد و در بيت لحم دفن شد10
 . و بعد از او اَيلُون زبولوني بر اسرائيل داوري نمود و داوري او بر اسرائيل ده سال بود11
 .  و اَيلُون زبولوني مرد و در اَيلُون در زمين زبولون دفن شد12

 .ن هلّيل فرعتُوني بر اسرائيل داوري نمود و بعد از او عبدون ب13
 . و او را چهل پسر و سي نواده بود، كه بر هفتاد كره االغ سوار مي شدند و هشت سال بر اسرائيل داوري نمود14
 .  و عبدون بن هلِّيل فرعتُوني مرد و در فرعتُون در زمين افرايم در كوهستان عماليقيان دفن شد15
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 . بني اسرائيل بار ديگر درنظر خداوند شرارت ورزيدند، و خداوند ايشان را به دست فلسطينيان چهل سال تسليم كرد و1
 .  و شخصي از صُرعه از قبيلة دان، مانوح نام بود، و زنش نازاد بوده، نمي زاييد2

 .ليكن حامله شده، پسري خواهي زاييد. اييده اياينك تو حال نازاد هستي و نز:  و فرشتة خداوند به آن زن ظاهر شده، او را گفت3
 . و اآلن باحذر باش و هيچ شراب و مسكري منوش و هيچ چيز نجس مخور4
 زيرا يقيناً حامله شده، پسري خواهي زاييد، و استره بر سرش نخواهد آمد ، زيرا آن ولد از رحم مادر خود براي خدا نذيره خواهد بود؛ و او به رهانيدن 5

 .از دست فلسطينيان شروع خواهد كرداسرائيل 
و نپرسيدم كه از كجاست .  خدا بسيار مهيب بود مرد خدايي نزد من آمد، و منظر او مثل منظر فرشتة«:  پس آن زن آمده، شوهر خود را خطاب كرده، گفت6

 .و از اسم خود مرا خبر نداد
 مادر تا روز  راب و مسكري منوش، و هيچ چيز نجس مخور زيرا كه آن ولد از رحم و به من گفت اينك حامله شده، پسري خواهي زاييد، و اآلن هيچ ش7

 .وفاتش براي خدا نذيره خواهد بود
آه اي خداوند، تمنا اينكه آن مرد خدا كه فرستادي، بار ديگر نزد ما بيايد و ما را تعليم دهد كه با ولدي كه مولود :  و مانوح از خداوند استدعا نموده، گفت8

 .  شد، چگونه رفتار نماييمخواهد

 . و خدا آواز مانوح را شنيد و فرشتة خدا بار ديگر نزد آن زن آمد و او در صحرا نشسته بود، اما شوهرش مانوح نزد وي نبود9
 .استاينك آن مرد كه در آن روز نزد من آمد، بار ديگر ظاهر شده «:  و آن زن به زودي دويده، شوهر خود را خبر داده، به وي گفت10
 .من هستم: يا تو آن مرد هستي كه با اين زن سخن گفتي؟ او گفت : و مانوح برخاسته، در عقب زن خود روانه شد، و نزد آن شخص آمده، وي را گفت11
 اما حكم آن ولد و معاملة با وي چه خواهد بود؟. كالم تو واقع بشود:  مانوح گفت12

 .  به زن گفتم اجتناب نمايداز هر آنچه:  و فرشتة خداوند به مانوح گفت13

 .  از هر حاصل مو زنهار نخورد و هيچ شراب و مسكري ننوشد، و هيچ چيز نجس نخورد و هرآنچه به او امر فرمودم، نگاه دارد14

 .تو را تعويق بيندازيم و برايت گوساله اي تهيه بينيم«:  و مانوح به فرشتة خداوند گفت15
زيرا مانوح . گر چه مرا تعويق اندازي، از نان تو نخواهم خورد، و اگر قرباني سوختني بگذراني آن را براي يهوه بگذرانا:  فرشتة خداوند به مانوح گفت16

 .نمي دانست كه فرشتة خداوند است
 .نام تو چيست تا چون كالم تو واقع شود، تو را اكرام نماييم«:  و مانوح به فرشتة خداوند گفت17
 .چرا دربارة اسم من سؤال مي كني؟ چونكه آن عجيب است:  فرشتة خداوند وي را گفت18
 .  براي خداوند گذرانيد، و فرشته كاري عجيب كرد و مانوح و زنش مي ديدند  پس مانوح گوساله و هدية آردي را گرفته، بر آن سنگ19

لة مذبح صعود نمود، و مانوح و زنش چون ديدند، رو به  زيرا واقع شد كه چون شعلة آتش از مذبح به سوي آسمان باال مي رفت، فرشتة خداوند در شع20
 .زمين افتادند

 .پس مانوح دانست كه فرشتة خداوند بود.  و فرشتة خداوند بر مانوح و زنش ديگر ظاهر نشد21
 .البته خواهيم مرد، زيرا خدا را ديديم:  و مانوح به زنش گفت22
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رباني سوختني و هدية آردي را از دست ما قبول نمي كرد، و همة اين چيزها را به ما نشان نمي داد، اگر خداوند مي خواست ما را بكشد ق:  اما زنش گفت23
 . و در اين وقت مثل اين امور را به سمع ما نمي رسانيد

 .و پسر نمو كرد و خداوند او را بركت داد.  و آن زن پسري زاييده، او را شَمشُون نام نهاد24
 .ه دان درميان صُرعه و اَشْتَأول به برانگيختن او شروع نمود و روح خداوند در لشكرگا25
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 . و شَمشُون به تمنَه فرود آمده، زني از دختران فلسطينيان در تمنَه ديد1
 .گيريدپس اآلن او را براي من به زني ب. زني از دختران فلسطينيان در تمنَه ديدم«:  و آمده، به پدر و مادر خود بيان كرده، گفت2
شَمشُون » آيا از دختران برادرانت و در تمامي قوم من دختري نيست كه تو بايد بروي و از فلسطينيان نامختون زن بگيري؟«:  پدر و مادرش وي را گفتند3

 . او را براي من بگير زيرا در نظر من پسند آمد«: به پدر خود گفت

وند است، زيراكه بر فلسطينيان علني مي خواست، چونكه در آن وقت فلسطينيان بر اسرائيل تسلط مي  اما پدر و مادرش نمي دانستند كه اين از جانب خدا4
 . داشتند

 . پس شَمشُون با پدر و مادر خود به تمنَه فرود آمد؛ و چون به تاكستانهاي تمنَه رسيدند، اينك شيري جوان بر او بغريد5
د به طوري كه بزغاله اي دريده شود، و چيزي در دستش نبود؛ و پدر و مادر خود را از آنچه كرده بود،  و روح خداوند بر او مستقر شده، آن را دري6

 .اطالع نداد
 . و رفته، با آن زن سخن گفت و به نظر شَمشُون پسند آمد7
 .زنبور، و عسل در الشة شير بود و چون بعد از چندي براي گرفتنش برمي گشت، از راه به كنار رفت تا الشة شير را ببيند؛ و اينك انبوه 8
اما به ايشان نگفت كه عسل را از .  و آن را به دست خود گرفته، روان شد و در رفتن مي خورد تا به پدر و مادر خود رسيده، به ايشان داد و خوردند9

 .الشة شير گرفته بود
 . چنين عادت داشتند و پدرش نزد آن زن آمد و شَمشُون در آنجا مهماني كرد، زيرا كه جوانان 10

 . و واقع شد كه چون او را ديدند، سي رفيق انتخاب كردند تا همراه او باشند11
معمايي براي شما مي گويم، اگر آن را براي من در هفت روز مهماني حل كنيد و آن را دريافت نماييد، به شما سي جامة كتان :  و شَمشُون به ايشان گفت12

 .و سي دست رخت مي دهم
معماي خود را بگو تا آن را «: ايشان به وي گفتند» .و اگر آن را براي من نتوانيد حل كنيد، آنگاه شما سي جامة كتان و سي دست رخت به من بدهيد 13

 .بشنويم
 . كنندو ايشان تا سه روز معما را نتوانستند حل» . و از زورآور شيريني بيرون آمد از خورنده خوراك بيرون آمد،«:  به ايشان گفت14
شوهر خود را ترغيب نما تا معماي خود را براي ما بيان كند، مبادا تو را و خانة پدر تو را به آتش :  و واقع شد كه در روز هفتم به زن شَمشون گفتند15

 آيا ما را دعوت كرده ايد تا ما را تاراج نماييد يا نه؟. بسوزانيم 

ستي كه مرا بغض مي نمايي و دوست نمي داري زيرا معمايي به پسران قوم من گفته اي و آن را براي به در«:  پس زن شَمشُون پيش او گريسته، گفت16
 اينك براي پدر و مادر خود بيان نكردم؛ آيا براي تو بيان كنم؟«: او وي را گفت» .من بيان نكردي

فتم چونكه او را بسيار الحاح مي نمود، برايش بيان كرد و او  و در هفت روزي كه ضيافت ايشان مي بود پيش او مي گريست، و واقع شد كه در روز ه17
 .معما را به پسران قوم خود گفت

اگر با گاو : او به ايشان گفت. چيست شيرين تر از عسل و چيست زورآورتر از شير« و در روز هفتم مردان شهر پيش از غروب آفتاب به وي گفتند كه 18
 .نمي نموديدمن خيش نمي كرديد، معماي مرا دريافت 

 و روح خداوند بر وي مستقر شده، به اَشْقَلون رفت و از اهل آنجا سي نفر را كشت، و اسباب آنها را گرفته، دسته هاي رخت را به آناني كه معما را بيان 19
 .كرده بودند، داد و خشمش افروخته شده، به خانة پدر خود برگشت

 .د مي شمرد، داده شد و زن شَمشُون به رفيقش كه او را دوست خو20
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ليكن . نزد زن خود به حجره خواهم درآمد: و بعد از چندي، واقع شد كه شَمشُون در روزهاي درو گندم براي ديدن زن خود با بزغاله اي آمد و گفت 1
  . داخل شودپدرش نگذاشت

م؛ آيا خواهر كوچكش از او بهتر نيست؟ او را به عوض وي براي كه او را بغض مي نمودي، پس او را به رفيق تو دادگمان می کردم :  و پدر زنش گفت2
 .خود بگير
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 .اين دفعه از فلسطينيان بي گناه خواهم بود اگر ايشان را اذيتي برسانم:  شَمشُون به ايشان گفت3
 .ي گذارد و شَمشُون روانه شده، سيصد شغال گرفت، و مشعلها برداشته، دم بر دم گذاشت، و در ميان هر دو دم مشعل4
 .  و مشعلها را آتش زده، آنها را در كشتزارهاي فلسطينيان فرستاد، و بافه ها و زرعها و باغهاي زيتون را سوزانيد5

ه، زن پس فلسطينيان آمد. شَمشُون داماد تمني، زيرا كه زنش را گرفته، او را به رفيقش داده است: كيست كه اين را كرده است؟ گفتند«:  و فلسطينيان گفتند6
 .و پدرش را به آتش سوزانيدند

 .اگر به اينطور عمل كنيد، البته از شما انتقام خواهم كشيد و بعد از آن آرامي خواهم يافت:  و شَمشُون به ايشان گفت7
 .پس رفته، در مغارة صخرة عيطام ساكن شد.  و ايشان را از ساق تا ران به صدمه اي عظيم كشت8
 .ر يهودا اردو زدند و در لَحي متفرق شدند و فلسطينيان برآمده، د9
 .آمده ايم تا شَمشُون را ببنديم و برحسب آنچه به ما كرده است به او عمل نماييم: چرا بر ما برآمديد؟ گفتند:  و مردان يهودا گفتند10
ه فلسطينيان بر ما تسلط دارند، پس اين چه كار است كه به آيا ندانسته اي ك:  پس سه هزار نفر از يهودا به مغارة صخرة عيطام رفته، به شَمشُون گفتند11

 .به نحوي كه ايشان به من كردند، من به ايشان عمل نمودم: در جواب ايشان گفت» ما كرده اي؟
 بخوريد كه خود بر من براي من قسم: شَمشُون در جواب ايشان گفت. ما آمده ايم تا او را ببنديم و به دست فلسطينيان بسپاريم:  ايشان وي را گفتند12

 .هجوم نياوريد
پس او را به طناب نو بسته، از صخره » .بلكه تو را بسته، به دست ايشان خواهيم سپرد، و يقيناً تو را نخواهيم كشت! حاشا:  ايشان در جواب وي گفتند13

 .برآوردند
ر وي مستقر شده، طنابهايي كه بر بازوهايش بود، مثل كتاني كه به آتش  و چون او به لَحي رسيد، فلسطينيان از ديدن او نعره زدند؛ و روح خداوند ب14

 . سوخته شود گرديد، و بندها از دستهايش فرو ريخت

 . و چانة تازة االغي يافته، دست خود را دراز كرد و آن را گرفته، هزار مرد با آن كشت15
 .ار مرد كشتمبا چانة االغ توده بر توده، با چانة االغ هز:  و شَمشُون گفت16
 . و چون از گفتن فارغ شد، چانه را از دست خود انداخت و آن مكان را رمتْ لَحي ناميد17
 به دست بنده ات اين نجات عظيم را دادي و آيا اآلن از تشنگي بميرم و به دست نامختونان بيفتم؟« پس بسيار تشنه شده، نزد خداوند دعا كرده، گفت كه 18

از اين سبب اسمش عين حقوري .  كه در لَحي بود، شكافت كه آب از آن جاري شد؛ و چون بنوشيد جانش برگشته، تازه روح شد پس خدا كفه اي را19
 .خوانده شد كه تا امروز در لَحي است

 . و او در روزهاي فلسطينيان، بيست سال بر اسرائيل داوري نمود20
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 .ديده، نزد او داخل شدو شَمشُون به غَزَّه رفت و در آنجا فاحشه اي  1
چون صبح روشن شود او را مي :  تمام شب برايش خاموش مانده گفتند پس او را احاطه نموده،.  و به اهل غَزَّه گفته شد كه شَمشُون به اينجا آمده است2

 .كشيم
 آنها را با پشت بند كَند و بر دوش خود گذاشته، بر  و نصف شب برخاسته، لنگه هاي دروازة شهر و دو باهو را گرفته،.  و شَمشُون تا نصف شب خوابيد3

 .قلة كوهي كه در مقابل حبرون است، برد
 .    و بعد از آن واقع شد كه زني را در وادي سورق كه اسمش دليله بود، دوست مي داشت4

 در چه چيز است، و چگونه بر او غالب آييم تا او را بسته،  دريافت كند كه قوت عظيمش او را فريفته،«:  و سروران فلسطينيان نزد او برآمده، وي را گفتند5
 .ذليل نماييم؛ و هريكي از ما هزار و صد مثقال نقره به تو خواهيم داد

 .تمنا اينكه به من بگويي كه قوت عظيم تو در چه چيز است و چگونه    مي توان تو را بست و ذليل نمود«:  پس دليله به شَمشُون گفت6
 .اگر مرا به هفت ريسمان تر و تازه كه خشك نباشد ببندند، من ضعيف و مثل ساير مردم خواهم شد«: ي را گفت شَمشُون و7
 . و سروران فلسطينيان هفت ريسمان تر و تازه كه خشك نشده بود، نزد او آوردند و او وي را به آنها بست8
آنگاه ريسمانها را بگسيخت چنانكه ريسمان كتان . شَمشُون فلسطينيان بر تو آمدنداي  :و او وي را گفت.  و كسان نزد وي در حجره در كمين مي بودند9

 . كه به آتش برخورد گسيخته شود، لهذا قوتش دريافت نشد

 .پس مرا خبر بده كه به چه چيز تو را توان بست. اينك استهزا كرده، به من دروغ گفتي«:  و دليله به شَمشُون گفت10
 .ر مرا با طنابهاي تازه كه با آنها هيچ كار كرده نشده است، ببندند، ضعيف و مثل ساير مردان خواهم شداگ«:  او وي را گفت11
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آنگاه آنها را از . و كسان در حجره در كمين مي بودند. اي شَمشُون فلسطينيان بر تو آمدند:  و دليله طنابهاي تازه گرفته، او را با آنها بست و به وي گفت12
 .ثل نخ بگسيختبازوهاي خود م

اگر هفت گيسوي سر مرا با «: او وي را گفت» .مرا بگو كه به چه چيز بسته مي شوي. تابحال مرا استهزا نموده، دروغ گفتي«:  و دليله به شَمشُون گفت13
 .تار ببافي

 .بيدارشده، هم ميخِ نَورد نساج و هم تار را بركندآنگاه از خواب . اي شَمشُون فلسطينيان بر تو آمدند:  پس آنها را به ميخ قايم بست و وي را گفت14
اين سه مرتبه مرا استهزا نموده، مرا خبر ندادي كه قوت . چگونه مي گويي كه مرا دوست مي داري و حال آنكه دل تو با من نيست«:  و او وي را گفت15

 .عظيم تو در چه چيز است
 خت و او را الحاح مي نمود و جانش تا به موت تنگ  مي شد، خود عاجز مي سا  و چون او وي را هر روز به سخنان16

 هرچه در دل خود داشت براي او بيان كرده، گفت كه اُستُره بر سر من نيامده است، زيرا كه از رحم مادرم براي خداوند نذيره شده ام؛ و اگر تراشيده 17
  ».شوم، قوتم از من خواهد رفت و ضعيف و مثل ساير مردمان خواهم شد

اين دفعه بياييد زيرا هرچه در دل :  پس چون دليله ديد كه هرآنچه در دلش بود، براي او بيان كرده است، فرستاد و سروران فلسطينيان را طلبيده، گفت18
 .آنگاه سروران فلسطينيان نزد او آمدند و نقد را به دست خود آوردند. داشت مرا گفته است

 .پس به ذليل نمودن او شروع كرد و قوتش از او رفت. يده، كسي را طلبيد هفت گيسوي سرش را تراشيد و او را بر زانوهاي خود خوابان19
اما او ندانست كه خداوند از او . مثل پيشتر بيرون رفته، خود را مي افشانم: آنگاه از خواب بيدار شده، گفت. اي شَمشُون فلسطينيان بر تو آمدند:  و گفت20

 . دور شده است

 .لسطينيان او را گرفته، چشمانش را كندند و او را به غَزَّه آورده، به زنجيرهاي برنجين بستند و در زندان دستاس مي كرد پس ف21
 . و موي سرش بعد از تراشيدن باز به بلند شدن شروع نمود22
د زيرا گفتند خداي ما دشمن ما شَمشُون را به دست ما  و سروران فلسطينيان جمع شدند تا قرباني عظيمي براي خداي خود، داجون بگذرانند و بزم نماين23

 .تسليم نموده است
 و چون خلق او را ديدند خداي خود را تمجيد نمودند، زيرا گفتند خداي ما دشمن ما را كه زمين ما را خراب كرد و بسياري از ما را كشت، به دست ما 24

 .   تسليم نموده است

پس شَمشُون را از زندان آورده، براي ايشان بازي مي كرد، و او را درميان . شَمشُون را بخوانيد تا براي ما بازي كند:  و چون دل ايشان شاد شد، گفتند25
 .ستونها برپا داشتند

 .ممرا واگذار تا ستونهايي كه خانه بر آنها قايم است، لمس نموده، بر آنها تكيه نماي:  و شَمشُون به پسري كه دست او را گرفت، گفت26
 و خانه از مردان و زنان پر بود و جميع سروران فلسطينيان در آن بودند و قريب به سه هزار مرد و زن بر پشت بام، بازي شَمشُون را تماشا مي 27

 .كردند
ك انتقام براي دو چشم خود از اي خداوند يهوه، مرا بياد آور و اي خدا اين مرتبه فقط مرا قوت بده تا ي«:  و شَمشُون از خداوند استدعا نموده، گفت28

 .فلسطينيان بكشم
 . و شَمشُون دو ستون ميان را كه خانه بر آنها قايم بود، يكي را به دست راست و ديگري را به دست چپ خود گرفته، بر آنها تكيه نمود29

پس مردگاني كه در موت خود . خلقي كه در آن بودند، افتادو با زور خم شده، خانه بر سروران و بر تمامي » .همراه فلسطينيان بميرم:  و شَمشُون گفت0
 .كشت از مردگاني كه در زندگي اش كشته بود، زيادتر بودند

و او بيست سال .  آنگاه برادرانش و تمامي خاندان پدرش آمده، او را برداشتند و او را آورده، در قبر پدرش مانوح درميان صُرعه و اَشتاؤل دفن كردند31
 .يل داوري كردبر اسرائ
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 .و از كوهستان افرايم، شخصي بود كه ميخا نام داشت 1
آن هزار و يكصد مثقال نقره اي كه از تو گرفته شد، و دربارة آن لعنت كردي و در گوشهاي من نيز سخن گفتي، اينك آن نقره نزد «:  و به مادر خود گفت2

 . بركت دهدخداوند پسر مرا: مادرش گفت» .من است، من آن را گرفتم
اين نقره را براي خداوند از دست خود به جهت پسرم بالكل وقف مي كنم تا :  پس آن هزار و يكصد مثقال نقره را به مادرش رد نمود و مادرش گفت3

 .تمثال تراشيده و تمثال ريخته شده اي ساخته شود؛ پس اآلن آن را به تو باز مي دهم
 مادرش دويست مثقال نقره گرفته، آن را به زرگري داد كه او تمثال تراشيده، و تمثال ريخته شده اي ساخت و آنها  و چون نقره را به مادر خود رد نمود،4

 .در خانة ميخا بود
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 . و ميخا خانة خدايان داشت، و ايفود و ترافيم ساخت، و يكي از پسران خود را تخصيص نمود تا كاهن او بشود5
 .نبود و هر كس آنچه درنظرش پسند مي آمد، مي كرد و در آن ايام در اسرائيل پادشاهي 6
 . و جواني از بيت لحم يهودا و از الويان بود كه در آنجا مأوا گزيد7
و چون سير مي كرد به كوهستان افرايم به خانة ميخا .  و آن شخص از شهر خود، يعني از بيت لحم يهودا روانه شد، تا هر جايي كه بيابد مأوا گزيند8

 .رسيد
 .من الوي هستم از بيت لحم يهودا، و مي روم تا هد جايي كه بيابم مأوا گزينم: از كجا آمده اي؟ او در جواب وي گفت: ميخا او را گفت و 9
ل پس آن الوي داخ. نزد من ساكن شو و برايم پدر كاهن باش و من تو را هر سال ده مثقال نقره و يك دست لباس و معاش مي دهم «  : ميخا او را گفت10

 .شد
 . و آن الوي راضي شد كه با او ساكن شود، و آن جوان نزد او مثل يكي از پسرانش بود11
 . و ميخا آن الوي را تخصيص نمود و آن جوان كاهن او شد، و در خانة ميخا مي بود12
 . اآلن دانستم كه خداوند به من احسان خواهد نمود زيرا الوي اي را كاهن خود دارم « : و ميخا گفت13
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 زيرا تا در آن روز ملك ايشان در ميان اسباط  و در آن روزها سبط دان، ملكي براي سكونت طلب مي كردند،.  و در ايام در اسرائيل پادشاهي نبود1
 . اسرائيل به ايشان نرسيده بود

 و به  ؤل فرستادند تا زمين را جاسوسي و تفحص نمايند، و پسران دان از قبيلة خويش پنج نفر از جماعت خود كه مردان جنگي بودند، از صُرعه و اَشتا2
 .پس ايشان به كوهستان افرايم به خانة ميخا آمده، در آنجا منزل گرفتند» .زمين را تفحص كنيد برويد و «  :ايشان گفتند

كيست كه تو را به اينجا آورده است و در اين مكان   : و چون ايشان نزد خانة ميخا رسيدند، آواز جوان الوي را شناختند و به آنجا برگشته، او را گفتند3
 چه مي كني و در اينجا چه داري؟

 . ميخا با من جنين و چنان رفتار نموده است، و مرا اجير گرفته، كاهن او شده ام : او به ايشان گفت4
 .از خدا سؤال كن تا بدانيم آيا راهي كه در آن مي رويم خير خواهد بود:  وي را گفتند5
 .  به سالمتي برويد راهي كه شما مي رويد منظور خداوند است :هن به ايشان گفت كا6

و در . و خلقي را كه در آن بودند، ديدند كه در امنيت و به رسم صيدونيان در اطمينان و امنيت ساكن بودند.  پس آن پنج مرد روانه شده، به اليش رسيدند7
 .از صيدونيان دور بوده، با كسي كار نداشتندآن زمين صاحب اقتداري نبود كه اذيت رساند و 

  چه خبر داريد؟: و برادران ايشان به ايشان گفتند.  پس نزد برادران خود به صُرعه و اَشْتاؤل آمدند8
 رفته، داخل مورزيد بلكهپس كاهلي .  زيراكه زمين را ديده ايم كه اينك بسيار خوب است، و شما خاموش هستيد  برخيزيم و بر ايشان هجوم آوريم، : گفتند9

  .و زمين را در تصرف درآوريدشويد،
 به قوم مطمئن خواهيد رسيد و زمين بسيار وسيع است،  و خدا آن را به دست شما داده است؛ و آن جايي است كه از هرچه در  و چون داخل شويد،10

 .  باقي ندارد جهان است،

 . جنگ از آنجا يعني از صُرعه و اَشتاؤل روانه شدند به آالت   پس ششصد نفر از قبيله دان مسلح شده،11

 .لهذا تا امروز آن مكان را محنَه دان مي خوانند و اينك در پشت فريه يعاريم است.  و برآمده، در قريه يعاريم در يهودا اردو زدند12
 .  به خانة ميخا رسيدند  و از آنجا به كوهستان افرايم گذشته،13

آيا مي دانيد كه در اين خانه ها ايفود و ترافيم و تمثال : براي جاسوسي زمين اليش رفته بودند، برادران خود را خطاب كرده، گفتند و آن پنج نفر كه 14
  . پس اآلن فكر كنيد كه چه بايد بكنيد تراشيده و تمثال ريخته شده اي هست؟

 . سالمتي او را پرسيدندپس به آنسو برگشته، به خانة جوان الوي، يعني به خانة ميخا آمده،  15

 . و آن ششصد مرد مسلح، به آالت جنگ كه از پسران دان بودند، در دهنة دروازه ايستاده بودند16
 و آن پنج نفر كه براي جاسوسي زمين رفته بودند بر آمده، به آنجا داخل شدند، و تمثال تراشيده و ايفود و ترافيم و تمثال ريخته شده را گرفتند، و كاهن 17
 .ا آن ششصد مرد مسلح شده، به آالت جنگ به دهنه دروازه ايستاده بودب

 چه مي كنيد؟«:  كاهن به ايشان گفت  و چون آنها به خانة ميخا داخل شده، تمثال تراشيده و ايفود و ترافيم و تمثال ريخته شده را گرفتند،18

كدام برايت بهتر است كه كاهن خانة يك شخص . ه ما آمده، براي ما پدر و كاهن باش خاموش شده، دست را بر دهانت بگذار و همرا : ايشان به وي گفتند19
 باشي يا كاهن سبطي و قبيله اي در اسرائيل شوي؟

 .و ايفود و ترافيم و تمثال راگرفته، در ميان قوم داخل شد.  پس دل كاهن شاد گشت20
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 .  روي خود قرار دادند پس متوجه شده، روانه شدند، اطفال و مواشي و اسباب را پيش 21

 . و چون ايشان از خانة ميخا دور شدند، مرداني كه در خانةهاي اطراف خانة ميخا بودند جمع شده، بني دان را تعاقب نمودند22
  تو را چه شده است كه با اين جمعيت آمده اي؟:  و بني دان را صدا زده؛ ايشان رو برگردانيده، به ميخا گفتند23
 يان مرا كه ساختم با كاهن گرفته، رفته ايد؛ و مرا ديگر چه چيز باقي است؟ پس چگونه به من مي گوييد كه تو را چه شده است؟ خدا«:  او گفت24

 .زي آواز تو درميان ما شنيده نشود مبادا مردان تندخو بر شما هجوم آورند، و جان خود را با جانهاي اهل خانه ات هالك سا   :  و پسران دان او را گفتند25
 . و چون ميخا ديد كه ايشان از او قوي ترند، روگردانيده، به خانة خود برگشت.  و بني دان راه خود را پيش گرفتند26

   و ايشان آنچه ميخا ساخته بود و كاهني را كه داشت برداشته، به اليش بر قومي كه آرام و مطمئن بودند، بر آمدند و ايشان را به دم شمشير كشته،27
 .به آتش سوزانيدندشهر را 

ساكن .  و رهاننده اي نبود زيراكه از صيدون دور بود و ايشان را با كسي معامله اي نبود و آن شهر در وادي اي كه نزد بيت رحوب است، واقع بود28
 .شدند

 .   ش بوداما اسم شهر قبل از آن الي.  و شهر را به اسم پدر خود دان كه براي اسرائيل زاييده شد، دان ناميدند29

 و بني دان آن تمثال تراشيده را براي خود نصب كردند و يهوناتان بن جرشُوم بن موسي و پسرانش تا روز اسير شدن اهل زمين، كهنة بني دان مي 30
 . بودند

 . ميخا را كه ساخته بود تمامي روزهايي كه در شيلوه بود، براي خود نصب نمودند  پس تمثال تراشيدة31
 

19 

 .ايام كه پادشاهي در اسرائيل نبود، مرد الوي در پشت كوهستان افرايم ساكن بود، و كنيزي از بيت لحم يهودا براي خود گرفته بود و در 1
 . از نزد او به خانه پدرش در بيت لحم يهودا رفت، و در آنجا مدت چهار ماه بماند  و كنيزش بر او زنا كرده،2
. و غالمي با دو االغ همراه او بود، و آن زن او را به خانه پدر خود برد.  دلش را برگردانيده، پيش خود باز آورد و شوهرش برخاسته، از عقب او رفت تا3

 .و چون پدر كنيز او را ديده شد
 .پس سه روز نزد وي توقف نمود و اكل و شرب نموده، آنجا بسر بردند.  و پدرزنش، يعني پدر كنيز او را نگاه داشت4
دل خود را به لقمه اي نان تقويت ده، و بعد «م چون صبح زود بيدار شدند، او برخاسته تا روانه شود؛ اما پدر كنيز به داماد خود گفت كه  و در روز چهار5

 .از آن روانه شويد
 . موافقت كرده، امشب را بمان و دلت شاد باشد : پس هر دو با هم نشسته، خوردند و نوشندند و پدر كنيز به آن مرد گفت6
 .و چون آن مرد برخاست تا روانه شود، پدرزنش او را الحاح نمود و شب ديگر در آنجا ماند 7
 .و ايشان هر دو خوردند. دل خود تقويت نما و تا زوال روز تأخير نماييد  « : و در روز پنجم صبح زود برخاست تا روانه شود، پدر كنيز گفت8
اآلن روز نزديك به غروب مي شود، شب را بمانيد؛  : وانه شود، پدر زنش يعني پدر كنيز او را گفت و چون آن شخص با كنيز و غالم خود برخاست تا ر9

 . در اينجا شب را بمان و دلت شاد باشد و فردا بامدادان روانه خواهيد شد و به خيمة خود خواهي رسيد. اينك روز تمام مي شود

 .وانه شد و به مقابل يبوس كه اورشليم باشد، رسيد؛ و در االغ پاالن شده و كنيزش همراه وي بود پس برخاسته، ر  اما مرد قبول نكرد كه شب را بماند،10
 .بيا و به اين شهر يبوسيان برگشته، شب را در آن بسر بريم«: غالم به آقاي خود گفت.  و چون ايشان نزد يبوس رسيدند، نزديك غروب بود11
 . از بني اسرائيل در آن نباشد بر نمي گرديم، بلكه به جِبعه بگذريمبه شهر غريب كه احدي«:  آقايش وي را گفت12
 » .بيا و به يكي  از اين جاها، يعني به جبعه با رامه نزديك بشويم و در آن شب را بمانيم«:  و به غالم خود گفت13

 .  وب كرد پس از آنجا گذشته، برفتند و نزد جِبعه كه از آن بنيامين است، آفتاب بر ايشان غر14

و او درآمد در كوچه شهر نشست؛ اما كسي نبود كه ايشان را به خانه خود .  پس به آن طرف برگشتند تا به جِبعه داخل شده، شب را در آن بسر برند15
 .ببرد و منزل دهد

عه مأوا گزيده بود؛ اما مردمان آن مكان بنياميني و اين شخص از كوهستان افرايم بوده، در جِب.  و اينك مردي پير در شب از كار خود از مزرعه مي آمد16
 .بودند

 كجا مي روي و از كجا مي آيي؟ « : و او نظر انداخته، شخص مسافري را در كوچة شهر ديد؛ و آن مرد پير گفت17

م يهودا رفته بود، و اآلن عازم خانة خود نمي ما از بيت لحم يهودا به آن طرف كوهستان افرايم مي رويم، زيرا از آنجا هستم و به بيت لح:  او وي را گفت18
 پذيرد؛

 . و نيز كاه و علف به جهت االغهاي ما هست، و نان و شراب هم براي من و كنيز تو و غالمي كه همراه بندگانت است، مي باشد و احتياج به چيزي نيست19
 .ب را در كوچه بسر مبرسالمتي بر تو باد؛ تمامي حاجات تو بر من است؛ اما ش«:  آن مرد پير گفت20
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 . پس او را به خانة خود برده، به االغها خوراك داد و پايهاي خود را شسته، خوردند و نوشيدند21
آن مرد را كه به خانة تو داخل :  و چون دلهاي خود را شاد مي كردند، اينك مردمان شهر، يعني بعضي اشخاص بني بليعال خانه را احاطه كردند، گفتند22

 . بيرون بياور تا او را بشناسيمشده است
ني اي برادرانم شرارت مورزيد، چونكه اين مرد به خانة من داخل شده است؛ اين عمل :  و آن مرد صاحب خانه نزد ايشان بيرون آمده، به ايشان گفت23

 .زشت را منماييد
 .ا اين مرد اين كار زشت را مكنيدليكن ب. ن را ذليل بكنيد اينك دختر باكرة من و كنيز اين مرد، ايشان را نزد شما بيرون مي آورم و ايشا24
پس آن شخص كنيز خود را گرفته، نزد ايشان بيرون آورد و او را شناختند و تمامي شب تا صبح او را بي .  اما آن مردمان نخواستند كه او را بشنوند25

 . صبح آمده، به در خانة آن شخص كه آقايش در آن بود، افتاد تا روشن شد و آن زن در سپيدة26. عصمت مي كردند، و در طلوع فجر او را رها كردند
 . و در وقت صبح آقايش برخاسته، بيرون آمد تا به راه خود برود و اينك كنيزش نزد در خانه افتاده، و دستهايش بر آستانه بود27
 . بر االغ خود گذاشت و برخاسته، به مكان خود رفتاما كسي جواب نداد، پس آن مرد او را» .برخيز تا برويم:  و او وي را گفت28 

 . و چون به خانة خود رسيد، كاردي برداشت و كنيز خود را گرفته، اعضاي او را به دوازده قطعه تقسيم كرد، و آنها را در تمامي حدود اسرائيل فرستاد29
 كنيد و پس در آن تأمل.  تا امروز عملي مثل اين كرده و ديده نشده استاز روزي كه بني اسرائيل از مصر بيرون آمده اند:  و هركه اين را ديد گفت30

 .مشورت كرده، حكم نماييد
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 . و جميع بني اسرائيل بيرون آمدند و جماعت مثل شخص واحد از دان تا بئرشبع با اهل زمين جِلْعاد نزد خداوند در مصْفَه جمع شدند1
 .ل يعني چهارصد هزار مرد شمشير زن پياده در جماعت قوم خدا حاضربودند و سروران تمام قوم و جميع اسباط اسرائي2
 .بگوييد كه اين عمل زشت چگونه شده است: و بني اسرائيل گفتند.  و بني بنيامين شنيدند كه بني اسرائيل در مصْفَه برآمده اند3
 .عه كه از آن بنيامين باشد، آمديم تا شب را بسر بريممن با كنيز خود به جِب:  آن مرد الوي كه شوهر زن مقتوله بود، در جواب گفت4
 .  و اهل جِبعضه بر من برخاسته، خانه را در شب، گرد من احاطه كردند، و مرا خواستند بكشند و كنيز مرا ذليل نمودند كه بمرد5

 . دم ، زيرا كه كار قبيح و زشت در اسرائيل نمودند و كنيز خود را گرفته، او را قطعه قطعه كردم و او را در تمامي واليت ملك اسرائيل فرستا6

 . هان جميع شما، از بني اسرائيل حكم و مشورت خود را اينجا بياوريد7
 .هيچ كدام از ما به خيمة خود نخواهيم رفت، و هيچ كدام از ما به خانة خود برنخواهيم گشت«:  آنگاه تمام قوم مثل شخص واحد برخاسته، گفتند8
 . كه به جِبعه خواهيم كرد، اين است كه به حسب قرعه بر آن برآييم و حال كاري9
 و ده نفر از صد و صد از هزار و هزار از ده هزار از تمامي اسباط اسرائيل بگيريم تا آذوقه براي قوم بياورند، و تا چون به جِبعه بنياميني برسند، با 10

 .  رفتار نمايندايشان موافق همة قباحتي كه در اسرائيل نموده اند،

 . پس جميع مردان اسرائيل بر شهر جمع شده، مثل شخص واحد متحد شدند11
 اين چه شرارتي است كه در ميان شما واقع شده است؟:  و اسباط اسرائيل اشخاصي چند در تمامي سبط بنيامين فرستاده، گفتند12

اما بنيامينيان نخواستند كه . نماييد تا آنها را به قتل رسانيم، و بدي را از اسرائيل دور كنيم پس اآلن آن مردان بني بليعال را كه در جِبعه هستند، تسليم 13
 .سخن برادران خود بني اسرائيل را بشنوند

 . و بني بنيامين از شهرهاي خود به جِبعه جمع شدند تا بيرون رفته، با بني اسرائيل جنگ نمايند14
 . و شش هزار مرد شمشير زن از شهرها سان ديده شد، غير از ساكنان جِبعه كه هفتصد نفر برگزيده، سان ديده شد و از بني بنيامين در آن روز بيست15
 . گروه هفتصد نفر چپ دست برگزيده شدند كه هريكي از آنها مويي را به سنگ فالخن مي زدند و خطا نمي كردند  و از تمام اين16
 .بودند  چهارصد هزار مرد شمشيرزن سان ديده شد كه جميع اينها مردان جنگي و از مردان اسرائيل سواي بنيامينيان17
: كيست كه اوالً از ما براي جنگ نمودن با بني بنيامين برآيد؟ خداوند گفت:  و بني اسرائيل برخاسته، به بيت ئيل رفتند و از خدا مشورت خواسته، گفتند18

 .يهودا اول برآيد
 .خاسته، در برابر جِبعه اردو زدند و بني اسرائيل بامدادان بر19
 . و مردان اسرائيل    بيرون رفتند تا با بنيامينيان جنگ نمايند، و مردان اسرائيل برابر ايشان در جِبعه صف آرايي كردند20
 . و بني بنيامين از جِبعه بيرون آمده، در آن روز بيست و دو هزار نفر از اسرائيل را بر زمين هالك كردند21
 . و قوم، يعني مردان اسرائيل خود را قوي دل ساخته، بار ديگر صف آرايي نمودند، در مكاني كه روز دول صف آرايي كرده بودند22
آيا بار ديگر نزديك بشوم تا با برادران خود بني :  و بني اسرائيل برآمده، به حضور خداوند تا شام گريه كردند، و از خداوند مشورت خواسته، گفتند23
 .به مقابلة ايشان برآييد: نيامين جنگ نمايم؟ خداوند گفتب
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 . و بني اسرايل در روز دوم به مقابلة بني بنيامين پيش آمدند24
 و بنيامينيان در روز دوم به مقابلة ايشان از جِبعه بيرون شده، بار ديگر هجده هزار نفر از بني اسرائيل را بر زمين هالك ساختند كه جميع اينها 25
 .شيرزن بودندشم

 آنگاه تمامي بني اسرائيل، يعني تمامي قوم برآمده، به بيت ئيل رفتند و گريه كرده، درآنجا    به حضور خداوند توقف نمودند، و آن روز را تا شام روزه 26
 .     داشته، قرباني هاي سوختني و ذبايح سالمتي به حضور خداوند گذرانيدند

 . و تابوت عهد خدا آن روزها درآنجا بود. ورت خواستند و بني اسرائيل از خداوند مش27

آيا بار ديگر بيرون روم و با برادران خود بني بنيامين جنگ كنم يا دست :  و فينحاس بن العازار بن هارون در آن روزها پيش آن ايستاده بود، و گفتند28
 . نمودبرآي زيرا كه فردا او را به دست تو تسليم خواهم: بردارم؟ خداوند گفت

 . پس اسرائيل در هر طرف جِبعه كمين ساختند29
 . و بني اسرائيل در روز سوم به مقابلة بني بنيامين برآمدند، و مثل سابق در برابر جِبعه صف آرايي نمودند30
آنها به سوي بيت ئيل و ديگري به سوي جِبعه  و بني بنيامين به مقابلة قوم بيرون آمده، از شهر كشيده شدند و به زدن و كشتن قوم در راهها كه يكي از 31

 .مي رود مثل سابق شروع كردند، و به قدر سي نفر از اسرائيل در صحرا كشته شدند
 .بگريزيم تا ايشان را از شهر به راهها بكشيم«: اما بني اسرائيل گفتند» . و بني بنيامين گفتند كه ايشان مثل سابق پيش ما منهزم  شدند32
 مردان اسرائيل از مكان خود برخاسته، در بعل تامار صف آرايي نمودند، و كمين كنندگان اسرائيل از مكان خود يعني از معره جِبعه به  و تمامي33

 .درجستند
 . و ده هزار مرد برگزيده از تمام اسرائيل در برابر جِبعه آمدند و جنگ سخت شد، و ايشان نمي دانستند كه بال برايشان رسيده است34
 و خداوند بنيامين را به حضور اسرائيل مغلوب ساخت و بني اسرائيل در آن روز بيست و پنجهزار و يكصد نفر را از بنيامين هالك ساختند كه جميع 35

 .ايشان شمشيرزن بودند
عتماد داشتند بر كميني كه به اطراف جِبعه نشانده  و بني بنيامين ديدند كه شكست يافته اند زيرا كه مردان اسرائيل به بنيامينيان جا داده بودند، چونكه ا36

 .بودند
 . و كمين كنندگان تعجيل نموده، بر جِبعه هجوم آوردند و كمين كنندگان خود را پراكنده ساخته، تمام شهر را به دم شمشير زدند37
 . بلند از شهر برافرازند و درميان مردان اسرائيل و كمين كنندگان عالمتي قرار داده شد كه تراكم دود بسيار38
 پس چون مردان اسرائيل در جنگ رو گردانيدند، بنيامينيان شروع كردند به زدن و كشتنِ قريب سي نفر از مردان اسرائيل زيرا گفتند يقيناً ايشان مثل 39

 .جنگ اول از حضور ما شكست يافته اند
 .ن از عقب خود نگريستند و اينك تمام شهر به سوي آسمان به دود باال مي رود و چون آن تراكم ستون دود از شهر بلند شدن گرفت، بنيامينيا40
 . و بني اسرائيل برگشتند و بنيامينيان پريشان شدند، زيرا ديدند كه بال بر ايشان رسيده است41
 .بيرون آمدند، ايشان را درميان هالك ساختنداما جنگ، ايشان را درگرفت و آناني كه از شهر .  پس از حضور مردان اسرائيل به راه صحرا روگردانيدند42
 . پس بنيامينيان را احاطه كرده، ايشان را تعاقب نمودند، و در منُوحه در مقابل جِبعه به سوي طلوع آفتاب ايشان را پايمال كردند43
 . و هجده هزار نفر از بنيامين كه جميع ايشان مردان جنگي بودند، افتادند44
و پنجهزار نفر از ايشان را به سر راهها هالك كردند، و ايشان را تا جدعوم تعاقب كرده، . ه، به سوي صحرا تا صخرة رمون بگريختند و ايشان برگشت45

 .دو هزار نفر ازايشان را كشتند
 .ي بودند پس جميع كساني كه در آن روز از بنيامين افتادند، بيست و پنج هزار مرد شمشيرزن بودند كه جميع آنها مردان جنگ46
 . اما ششصد نفر برگشته، به سوي بيابان به صخرة رمون فرار كردند، و در صخرة رمون چهار ماه بماندند47
 و مردان اسرائيل بر بنيامينيان برگشته، ايشان را به دم شمشير كشتند، يعني تمام اهل شهر و بهايم و هرچه را كه يافتند؛ و همچنين همة شهرهايي را 48

 .رسيدند، به آتش سوزانيدندكه به آنها 
 

21 

 .احدي از ما دختر خود را به بنيامينيان به زني ندهند« و مردان اسرائيل درمصْفَه قسم خورده، گفتند كه 1
 . و قوم به بيت ئيل آمده، درآنجا به حضور خدا تا شام نشستند و آواز خود را بلند كرده، زارزار بگريستند2
 سرائيل، اين چرا در اسرائيل واقع شده است كه امروز يك سبط از اسرائيل كم شود؟اي يهوه، خداي ا:  و گفتند3

 . و در فرداي آن روز قوم به زودي برخاسته، مذبحي درآنجا بنا كردند، و قرباني هاي سوختني و ذبايح سالمتي گذرانيدند4
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وند برنيامده است؟ زيرا قسم سخت خورده، گفته بودند كه هر كه به حضور كيست از تمامي اسباط اسرائيل كه در جماعت نزد خدا:  و بني اسرائيل گفتند5
 .خداوند به مصْفَه نيايد، البته كشته شود

 .امروز يك سبط از اسرائيل منقطع شده است:  و بني اسرائيل دربارة برادر خود بنيامين پشيمان شده، گفتند6
 .به خداوند قسم   خورده ايم كه از دختران خود به ايشان به زني ندهيم براي بقية ايشان دربارة زنان چه كنيم؟ زيرا كه ما 7
 .كدام يك از اسباط اسرائيل است كه به حضورخداوند به مصْفَه نيامده است؟ و اينك از يابيش جِلْعاد كسي به اردو و جماعت نيامده بود:  و گفتند8
 .اد احدي درآنجا نبود  زيرا چون قوم شمرده شدند، اينك از ساكنان يابيش جِلْع9
برويد و ساكنان يابيش جِلْعاد را با زنان و اطفال به دم «:  پس جماعت دوازده هزار نفر ازشجاع ترين قوم را به آنجا فرستاده، و ايشان را امر گفتند10

 . شمشير بكشيد

 .د، هالك كنيد و آنچه بايد بكنيد اين است كه هر مردي را و هر زني را كه با مرد خوابيده است باش11
 و درميان ساكنان يابيش جِلْعاد چهارصد دختر باكره كه با ذكوري نخوابيده و مردي را نشناخته بودند يافتند، و ايشان را به اردو در شيلوه كه در 12

 .زمين كنعان است، آوردند
 .دعوت كردند و تمامي جماعت نزد بني بنيامين كه در صخرة رمون بودند فرستاده، ايشان را به صلح 13
 . و در آن وقت بنيامينيان برگشتند و دختراني را كه از زنان يابيش جِلْعاد زنده نگاه داشته بودند به ايشان دادند، و باز ايشان را كفايت نكرد14
 . و قوم براي بنيامين پشيمان شدند، زيرا خداوند در اسباط اسرائيل شقاق پيدا كرده بود15
 دربارة زنان به  جهت باقي ماندگان چه كنيم، چونكه زنان از بنيامين منقطع شده اند؟ «: و مشايخ جماعت گفتند16

 .ميراثي به جهت نجات يافتگان بنيامين بايد باشد تا سبطي از اسرائيل محو نشود:  و گفتند17
 . ند ملعون باد كسي كه زني به بنيامين دهد اما ما دختران خود را به ايشان به زني نمي توانيم داد زيرا بني اسرائيل قسم خورده، گفته ا18

اينك هر سال در شيلوه كه به طرف شمال بيت ئيل و به طرف مشرق راهي كه از بيت ئيل به شكيم مي رود، و به سمت جنوبي لبونه است، :  و گفتند19
 . عيدي براي خداوند مي باشد

 ها در كمين باشيد،برويد در تاكستان«:  پس بين بنيامين را امر فرموده، گفتند20

 و نگاه كنيد و اينك اگر دختران شيلوه بيرون آيند تا با رقص كنندگان رقص كنند، آنگاه از تاكستانها درآيند، و از دختران شيلوه هركس زن خود را 21
 .ربوده، به زمين بنيامين برود

 گفت ايشان را به خاطر ما ببخشيد، چونكه ما براي هركس زنش را در جنگ  و چون پدران و برادران ايشان آمده، نزد ما شكايت كنند، به ايشان خواهيم22
 .نگاه نداشتيم، و شما آنها را با ايشان نداديد، اآلن مجرم مي باشيد

ته، شهرها را  پس بنيامين چنين كردند، و از رقص كنندگان، زنان را برحسب شمارة خود گرفتند، و ايشان را به يغما برده، رفتند، و به ملك خود برگش23
 .بنا كردند و در آنها ساكن شدند

 . و در آن وقت بني اسرائيل هركس به سبط خود و به قبيلة خود روانه شدند، و از آنجا هركس به ملك خود بيرون رفتند24
 . و در آن ايام در اسرائيل پادشاهي نبود و هركس آنچه درنظرش پسند مي آمد، مي كرد25
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 كتاب ارمياي نبي
 
 
1 

   كالم ارميا ابن حلقيا از كاهناني كه در عناتوت در زمين بنيامين بودند،1
    كه كالم خداوند در ايام يوشيا ابن آمون پادشاه يهودا در سال سيزدهم از سلطنت او بر وي نازل شد،2
 ابن يوشيا پادشاه يهودا نازل مي شد تا زماني كه اورشليم در ماه پنجم به اسيري  و در ايام يهوياقيم بن يوشيا پادشاه يهودا تا آخر سال يازدهم صدقيا3

 .برده شد
   : پس كالم بر من نازل شده، گفت4
  .قبل از آنكه تو را در شكم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بيرون آمدنت از رحم تو را تقديس نمودم و تو را نبي امت قرار دادم 5
    اي خداوند يهوه اينك من تكلّم كردن را نمي دانم چونكه طفل هستم،آه :  پس گفتم6
  . زيرا هر جايي كه تو را بفرستم خواهي رفت و بهر چه تو را امر فرمايم تكلّم خواهي نمودمگو من طفل هستم، :  اما خداوند مرا گفت7
  .هم داد من با تو هستم و تو را رهايي خوا : از ايشان مترس زيرا خداوند مي گويد8
  . اينك كالم خود را در دهان تو نهادم : دهان مرا لمس كرد و خداوند به من گفت  آنگاه خداوند دست خود را دراز كرده،9
 . بدان كه تو را امروز بر امتّ ها و ممالك مبعوث    كردم تا از ريشه بركني و منهدم سازي و هالك كني و خراب نمايي و بنا نمايي و غرس كني10
  .شاخه اي از درخت بادام مي بينم  : گفتم  اي ارميا چه مي بيني؟ :س كالم خداوند بر من نازل شده، گفت پ11
  .نيكو ديدي زيرا كه من بر كالم خود ديده باني مي كنم تا آن را به انجام رسانم:  خداوند مرا گفت12
  .ديگي جوشنده مي بينم كه رويش از طرف شمال است: تم گف چه چيز مي بيني؟ «:  پس كالم خداوند بار ديگر به من رسيده، گفت13
  .باليي از طرف شمال بر جميع سكنة اين زمين منبسط خواهد شد :  و خداوند مرا گفت14
مي  زيرا خداوند مي گويد اينك من جميع قبايل ممالك شمالي را خواهم خواند ايشان آمده، هركس كرسي خود را در دهنة دروازة اورشليم و بر تما15

  .حصارهايش گرداگرد و به ضّد تمامي شهرهاي يهودا برپا خواهد داشت
 شرارتشان جاري خوانم ساخت چونكه مرا ترك كردند و براي خدايان غير بخور سوزانيدند و اعمال دستهاي   و بر ايشان احكام خود را دربارة همة16

  .خود را سجده نمودند
  .نچه را من به تو امر فرمايم به ايشان بگو و از ايشان مشوش سازم پس تو كمر خود را ببند و برخاسته، هرآ17
 زيرا اينك من تو را امروز شهر حصاردار و ستون آهنين و حصارهاي برنجين به ضّد تمامي زمين براي پادشاهان يهودا و سروران و كاهنانش و قوم 18

  .زمين ساختم
 .من با تو هستم و تو رهايي خواهم داد: خواهند آمد، زيرا خداوند مي گويد و ايشان با تو جنگ خواهند كرد اما بر تو غالب ن19

 
2 

   : گفت  و كالم خداوند بر من نازل شده،1
 غيرت جواني تو و محبت نامزد شدن تو را حيني كه از عقب من در بيابان و در زمين لم  :برو و به گوش اورشليم ندا كرده، بگو خداوند چنين مي گويد 2

  . خراميدي برايت به خاطر مي آورميزرع مي
 . آناني كه او را بخورند مجرم خواهند شد و بال بر ايشان مستولي خواهد گرديد :خداوند مي گويد. اسرائيل براي خداوند مقّدس و نوبر محصول او بود 3
  ! اي خاندان يعقوب و جميع قبايل خانوادة اسرائيل كالم خداوند را بشنويد4
  پدران شما در من چه بي انصافي يافتند كه از من دوري ورزيدند و اباطيل را پيروي كرده باطل شدند؟«:  گويد خداوند چنين مي5
يهوه كجا است كه ما را از زمين مصر برآورد و ما را از بيابان و زمين ويران و پر از حفره ها و زمين خشك و ساية موت و زميني كه كسي : و نگفتند 6

   مي در آن ساكن نشود رهبري نمايد؟بر آن گذر نكند و آد
  . و من شما را به زمين بستانها آوردم تا ميوه ها و طيبات آن را بخوريد؛ اما چون داخل آن شديد، زمين مرا نجس ساختيد و ميراث مرا مكروه گردانيديد7
د و انبيا براي بعل نبوت كرده، در عقب چيزهاي بي فايده يهوه كجاست و خوانندگان تورات مرا نشناختند و شبانان بر من عاصي شدن:  كاهنان نگفتند8

  .رفتند
  . بار ديگر با شما مخاصمه خواهم نمود و با پسران پسران شما مخاصمه خواهم كرد : بنابراين خداوند مي گويد9
    افت كنيد كه آيا حادثة اي مثل اين واقع شده باشد؟ پس به جزيره هاي كتيم گذر كرده، مالحضه نماييد و به قيدار فرستاده به دقّت تعقّل نماييد و دري10
  . كه آيا هيچ امتي خدايان خويش را عوض كرده باشند با آنكه آنها خدا نيستند؟ اما قوم من جالل خويش را به آنچه فايده اي ندارد عوض نمودند11
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  ! شدت مشوش شويداي آسمانها از اين متحير باشيد و به خود لرزيده، به:  پس خداوند مي گويد12
  .مرا كه چشمة آب حياتم ترك نموده و براي خود حوضها كنده اند، يعني حوضهاي شكسته كه آب نگاه ندارد.  زيرا قوم من دو كار بد كرده اند13
     آيا اسرائيل غالم يا خانه زاد است پس چرا غارت شده باشد؟14
  .كردند و زمين او را ويران ساختند و شهرهايش سوخته و غيرمسكون گرديده است آواز خود را بلند   شيران ژيان بر او غرس نموده،15
  . و پسران نوف و تحفنيس فرق تو را شكسته اند16
   آيا اين را بر خويشتن وارد نياوردي چونكه يهوه خداي خود را حيني كه تو را رهبري مي نمود ترك كردي؟ 17
 آب شيحور را بنوشي؟ و تو را با راه آشور چه كار است تا آب فرات را بنوشي؟  و اآلن تو را با راه مصر چه كار است تا 18

شرارت تو، تو را تنبيه كرده و ارتداد تو، تو را توبيخ نموده است پس بدان و ببين كه اين امر زشت و تلخ است «:  خداوند يهوه صبايوت چنين مي گويد19
  .نيستكه يهوه خداي خود را ترك نمودي و ترس من در تو 

  .زنا كردي  زيرا از زمان قديم يوغ تو را شكستم و بندهاي تو را گسستم و گفتي بندگي نخواهم نمود زيرا بر هر تّل بلند و زير هر درختي سبز خوابيده، 20
   و من تو را مو اصيل و تخم نيكو غرس نمودم پس چگونه نهال مو بيگانه براي من گرديده اي؟     21
  .كه گناه تو پيش من رقم شده است: تن را با اشنان بشويي و صابون براي خود زياده بكار بري، اما خداوند يهوه مي گويد پس اگر چه خويش22
 چگونه مي گويي كه نجس نشدم و در عقب بعليم نرفتم؟ طريق خويش را در وادي بنگر و به آنچه كردي اعتراف نما اي شتر تيزرو كه در راههاي خود 23

  !مي دوي
كيست كه از شهوتش او را برگرداند؟ آناني كه او را مي طلبند . ل گورخر هستي كه به بيابان عادت داشته، در شهوت دل خود با باد را بو مي كشد مث24

  .خسته نخواهند شد و او را در ماهش خواهند يافت
  .يراكه غريبان را دوست داشتم و از عقب ايشان خواهم رفتاما گفتي ني اميد نيست ز.  پاي خود را از برهنگي و گلوي خويش را از تشنگي باز دار25
  .همچنين خاندان اسرائيل با پادشاهان و سروران و كاهنان و انبياي ايشان خجل خواهند شد.  مثل دزدي كه چون گرفتار شود خجل گردد26
برخيز و : اما در زمان مصيبت خود مي گويند. من دادند و نه رو كه به چوب  مي گويند تو پدر من هستي و به سنگ كه تو مرا زاييده اي زيراكه پشت به 27

  .ما را نجات ده
زيراكه اي يهودا خدايان تو به شمارة شهرهاي تو .  پس خدايان تو كه براي خود ساختي كجايند؟ ايشان در زمان مصيبت برخيزند و تو را نجات دهند28

 .مي باشند
  .     مي نماييد جميع شما بر من عاصي شده ايدچرا با من مخاصمه    :  خداوند مي گويد29
  .شمشير شما مثل شير درنده انبياي شما را هالك كرده است.  پسران شما را عبث زده ام زيرا كه تأديب را مي پذيرند30
ظ شده ام؟ پس قوم من چرا مي گويند كه آيا من براي اسرائيل مثل بيابان يا زمين ظلمت غلي!  اي شما كه اهل اين عصر مي باشيد كالم خداوند را بفهميد31

  .رؤساي خود  شده ايم و بار ديگر نزد تو نخواهيم آمد
  . آيا دوشيزه زيور خود را يا عروس آرايش خود را فرموش كند؟ اما قوم من روزهاي بيشمار مرا فراموش كرده اند32
  .بد را نيز به راههاي خود تعليم دادي چگونه راه خود را مهيا مي سازي تا محبت را بطلبي؟ بنابراين زنان 33
  . آنها را در نقب زدن نيافتم بلكه بر جميع آنها.  در دامنهاي تو نيز خون جان فقيران بي گناه يافته شد34
  .اهم نمود بر تو داوري خو اينك به سبب گفتنت كه گناه نكرده ام،.  غضب او از من برگردانيده خواهد شد چونكه بي گناه هستم،:  و مي گويي35
  . چرا اينقدر مي شتابي تا راه خود را تبديل نمايي؟ چنانكه از آشور خجل شدي همچنين از مصر نيز خجل خواهي شد36
 .چونكه اعتماد تو را خوار شمرده است پس از ايشان كامياب نخواهي شد.  از اين نيز دستهاي خود را بر سرت نهاده، بيرون خواهي آمد37
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گر مرد، زن خود را طالق دهد و او از وي جدا شده، زن مرد ديگري بشود آيا بار ديگر به آن رجوع خواهد نمود؟ مگر آن زمين بسيار  ا : و مي گويد1
  .  تو با ياران بسيار زنا كردي اما نزد من رجوع نما :ملوث نخواهد شد؟ ليكن خداوند مي گويد

 عرب در بيابان نشستي و زنبراي ايشان بسر راهها مثل . جا است كه در آن با تو همخواب نشده اند چشمان خود را به بلنديها برافراز و ببين كه كدام 2
  .زمين را به زنا و بدرفتاري خود ملوث ساختي

  . پس بارش ها بازداشته شد و باران بهاري نيامد و تو را جبين زن زانيه بوده، حيا را ازخود دور كردي3
   تو يار جواني من بودي؟ نخواهي زد كه اي پدر من، آيا از اين به بعد مرا صدا 4
 . كامياب شدي  آيا غضب خود را تا به ابد خواهد نمود و آن را تا به آخر نگاه خواهد داشت؟ اينك اين را گفتي اما اعمال بد را بجا آورده، 5
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 چه كرده است؟ چگونه به فراز هر كوه بلند و زيرا هر درخت سبز رفته آيا مالحضه كردي كه اسرائيل مرتّد«:  و خداوند در ايام يوشّيا پادشاه به من گفت6
  ؟ در آنجا زنا كرده است

  . و بعد از آنكه همة اين كارها را كرده بود من گفتم نزد من رجوع نما، اما رجوع نكرد و خواهر خائن او يهودا اين را بديد7
ات او را بيرون كردم و طالق نامه اي به وي دادم لكن خواهر خائن او يهودا نترسيد بلكه او نيز  و من ديدم با آنكه اسرائيل مرتّد زنا كرد و از همة جه8

  .رفته، مرتكب زنا شد
  . و واقع شد كه به سبب سهل انگاري او در زنا كاري اش زمين ملوت گرديد و او با سنگها و چوبها زنا نمود9
 .خائن او يهودا نزد من با تمامي دل خود رجوع نكرد بلكه با رياكاريبا وجود اين همه، خواهر:  و نيز خداوند مي گويد10
  . اسرائيل مرتّد خويشتن را از يهوداي خائن عادل تر نموده است : پس خداوند مرا گفت11
  :واهم نمود زيرا خداوند مي گويدو بر تو غضب نخ!  اي اسرائيل مرتّد رجوع نما : خداوند مي گويد : لهذا برو و اين سخنان را بسوي شمال ندا كرده، بگو12

  .من رؤف هستم و تا به ابد خشم خود را نگاه نخواهم داشت
و خداوند مي . فقط به گناهانت اعتراف نما كه بر يهوه خداي خويش عاصي شدي و راههاي خود را زير هر درخت سبز براي بيگانگان منشعب ساختي13

  .گويد كه سما آواز مرا نشنيديد
 اي پسران مرتّد من رجوع نماييد زيرا كه من شوهر شما هستم و از شما يك نفر از شهري و دو نفر از قبيله اي گرفته، شما را به  : مي گويد پس خداوند14

 . صهيون خواهم آورد

 .  و به شما شبانان موافق دل خود خواهم داد كه شما را به معرفت و حكمت خواهند چرانيد15

 در زمين افزوده و بارور شويد در آن ايام بار ديگر تابوت عهد يهوه را به زبان نخواهند آورد و آن را به خاطر ايشان و خداوند مي گويد كه چون16
  . نخواهد آمد و آن را ذكر نخواهند كرد و آن را زيارت نخواهند نمود و بار ديگر ساخته نخواهد شد

مي امت ها به آنجا به جهت اسم يهوه به اورشليم جمع خواهند شد و ايشان بار ديگر پيروي  زيرا درميان اورشليم را كرسي يهوه خواهند ناميد و تما17
  .سركشي دلهاي شرير خود را نخواهد نمود

  .مد و در آن ايام خاندان يهودا با خاندان اسرائيل راه خواهند رفت و ايشان از زمين شمال به آن زميني كه نصيب پدران ايشان ساختم با هم خواهند آ18
 و گفتم كه من تو را چگونه درميان پسران قرار دهم و زمين مرغوب و ميراث زيباترين امت ها را به تو بدهم؟ پس گفتم كه مرا پدر خواهي خواند و از 19

  .من ديگر مرتّد نخواهي شد
  .رائيل به من خيانت ورزيدند  هر آينه مثل زني كه به شوهر خود خيانت ورزيد، همچنين شما اي خاندان اس : خداوند مي گويد20
  . آواز گريه و تضرعات بني اسرائيل از بلنديها شنيده   مي شود زيرا كه راههاي خود را منحرف ساخته و يهوه خداي خود را فراموش كرده اند21
  . آييم زيراكه تو يهوه خداي ما هستي اينك نزد تو مي :و مي گويند . اي فرزندان مرتّد بازگشت نماييد و من ارتدادهاي شما را شفا خواهم داد22
  .زيرا به درستي كه نجات اسرائيل در يهوه خداي ما است.  به درستي كه ازدحام كوهها از تلّها باطل مي باشد23
  . يعني رمه و گله پسران و دختران ايشان را از طفوليت ما تلف كرده است  و خجالت مشقّت پدران ما،24
 ما را مي پوشاند زيرا كه هم ما و هم پدران ما از طفولّيت خود تا امروز به يهوه خداي خويش گناه ورزيده و  م و رسوايي ما، در خجالت خود مي خوابي25

 .آواز يهوه خداي خويش را نشنيده ايم
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  .نمايي پراكنده نخواهي شداي اسرائيل اگر بازگشت نمايي، اگر نزد من بازگشت نمايي و اگر رجاسات خود را از خود دور :  خداوند مي گويد1
 . و به راستي و انصاف و عدالت به حيات يهوه قسم خواهي خورد و امت ها خويشتن را به او مبارك خواهند خواند و به وي فخر خواهند كرد2
  .زمينهاي خود را شيار كنيد و درميان خارها مكاريد « : زيرا خداوند به مردان يهودا واورشليم چنين مي گويد3
ي مردان يهودا و ساكنان اورشليم خويشتن را براي خداوند مختون سازيد و غلفة دلهاي خود را دور كنيد مبادا حدت خشم من به بدي اعمال شما مثل  ا4

  .آتش صادر شده، افروخته گردد و كسي آن را خاموش نتواند كرد
ن كَرِنّا بنوازيد و به آواز بلند ندا كرده، بگوييد كه جمع شويد تا به شهرهاي حصاردار  بگوييد و در زمي  در يهودا اخبار نماييد و در اورشليم اعالن نموده،5

  . داخل شويم
  . علَمي بسوي صهيون برافرازيد و براي پناه فرار كرده، توقف منماييد زيراكه من باليي و شكستي عظيم از طرف شمال مي آورم6
ا حركت كرده، از مكان خويش درآمده است تا زمين تو را ويران سازد و شهرهايت خراب شده، غير  شيري از بيشة خود برآمده و هالك كنندة امت ه7

  .مسكون گردد
  . از اين جهت پالس پوشيده، ماتم گيريد ولوله كنيد زيرا كه حدت خشم خداوند از ما برنگشته است8
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 ».د و كاهنان متحير و انبيا مشوش خواهند گرديد و خداوند مي گويد كه در آن روز دل پادشاه و دل سروران شكسته خواهد ش9
به تحقيق اين قوم و اورشليم را بسيار فريب دادي زيرا گفتي شما را سالمتي خواهد بود و حال آنكه شمشير به جان ! آه اي خداوند يهوه :  پس گفتم10

  .رسيده است
م از بلنديهاي بيابان بسوي دختر قوم من خواهد وزيد نه براي افشاندن و پاك كردن  در آن زمان به اين قوم و به اورشليم گفته خواهد شد كه باد سمو11

  .خرمن
  . باد شديد از اينها براي من خواهد وزيد و من نيز االن بر ايشان داوري خواهم فرمود12
  .ه غارت شده ايمواي زيراك.  اينك او مثل ابر مي آيد و ارابه هاي او مثل گردباد و اسبهاي او از عقاب تيزروترند13
  تا به كي خياالت فاسد تو در دلت بماند؟!  اي اورشليم دل خود را از شرارت شست و شو كن تا نجات يابي14
 . زيرا آوازي از دان اخبار مي نمايد و از كوهستان افرايم به مصيبتي اعالن مي كند15
  .اصره كنندگان از واليت بعيد  مي آيند و به آواز خود به ضّد شهرهاي يهودا ندا مي آيند هان به ضّد اورشليم اعالن كنيد كه مح  امت ها را اطّالع دهيد،16
  . خداوند مي گويد كه مثل ديده بانان مزرعه او را احاطه مي كنند چونكه بر من فتنه انگيخته است17
 . است كه به دلت رسيده استاين شرارت تو به حدي تلخ .  راه تو و اعمال تو اين چيزها را بر تو وارد آورده است18

 احشاي من احشاي من، پرده هاي دل من از درد سفته شد و قلب من در اندرونم مشوش گرديده، ساكت نتوانم شد چونكه تو اي جان من آواز كَرِنّا و 19
  .نعرة جنگ شنيده اي

  .تةً و پرده هايم ناگهان به تاراج رفته است شكستگي بر شكستگي اعالن شده زيراكه تمام زمين غارت شده است و خيمه هاي من بغ20
     تا به كي علَم را ببينم و آواز كَرنّآ را بشنوم؟21
 چونكه قوم من احمقند و مرا نمي شناسند و ايشان، پسران ابله هستند و هيچ فهم ندارند براي بدي كردن ماهرند ليكن به جهت نيكوكاري هيچ فهم 22

 . ندارند

  .اختم و اينك تهي و باير بود و بسوي آسمان و هيچ نور نداشتبسوي زمين نظر اند23
  . بسوي كوهها نظر انداختم و اينك متزلزل بود و تمام تلّها از جا متحرك مي شد24
  . نظر كردم و اينك آدمي نبود و تمامي مرغان هوا فرار كرده بودند25
 .ورخداوند و از حدت خشم وي خراب شده بود نظر كردم و اينك بوستانها بيابان گرديده و همة شهرها از حض26
  .تمامي زمين خراب خواهد شد ليكن آن را بلكّل فاني نخواهم ساخت :  زيرا خداوند چنين مي گويد27
بازگشت  از اين سبب جهان ماتم خواهد گرفت و آسمان از باال سياه خواهد شد زيرا كه اين را گفتم و اراده نمودم و پشيمان نخواهم شد و از آن 28

  .نخواهم نمود
 از آواز سواران و تيراندازان تمام اهل شهر فرار مي كنند و به جنگلها داخل مي شوند و بر صخره ها برمي آيند و تمامي شهرها ترك شده، احدي در 29

  .آنها ساكن نمي شود
ورهاي طال بيارايي و چشمان خود را از سرمه جال دهي  و تو حيني كه غارت شوي چه خواهي كرد؟ اگرچه خويشتن را به قرمز ملبس سازي و به زي30

  .ليكن خود را عبث زيبايي داده اي چونكه ياران تو تو را خوار شمرده قصد جان تو دارند
 كشد و  خويش را بزايد يعني آواز دختر صهيون را كه آه مي  زيرا كه آوازي شنيدم مثل آواز زني كه درد زه دارد و تنگي مثل زني كه نخست زادة31

 . واي بر من زيراكه جان من به سبب قاتالن بيهوش شده است:  مي گويد دستهاي خود را دراز كرده،
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ببينيد و بفهميد و در چهارسوهايش تفتيش نماييد كه آيا كسي را كه به انصاف عمل نمايد و طالب راستي باشد  در كوچه هاي اورشليم گردش كرده،  1
  ؟يافت تا من آن را بيامرزم

 . قسم به حيات يهوه، ليكن به دروغ قسم مي خورند : و اگر چه بگويند2 
رويهاي خود .  ايشان را زدي اما محزون نشدند و ايشان را تلف نمودي اما نخواستند تأديب را بپذيرند  اي خداوند آيا چشمان تو براستي نگران نيست؟3

  .را از صخره سختتر گردانيدند و نخواستند بازگشت نمايند
 پس نزد بزرگان مي روم و با ايشان تكلّم خواهم 5. به درستي كه اينان فقيرند و جاهل هستند كه راه خداوند و احكام خداي خود را نمي دانند : و من گفتم4

  .ند ليكن ايشان متفقّاً يوغ را شكسته و بندها را گسسته ا ».نمود زيراكه ايشان طريق خداوند و احكام خداي خود را مي دانند
 از اين جهت شيري از جنگل ايشان را خواهد كشت و گرگ بيابان ايشان را تاراج خواهد كرد و پلنگ بر شهرهاي ايشان در كمين خواهد نشست و هركه 6

 .از آنها بيرون رود دريده خواهد شد، زيراكه تقصيرهاي ايشان بسيار و ارتدادهاي ايشان عظيم است
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 كه پسرانت مرا ترك كردند و به آنچه خدا نيست قسم خوردند و چون من ايشان را سير نمودم و مرتكب زنا شدند و در  چگونه تو را براي اين بيامرزم7
  .خانه هاي فاحشه ها ازدحام نمودند

 ». خود شيهه مي زند  مثل اسبان پروده شدة مست شدند كه هريكي از ايشان براي زن همساية8
  كارها عقوبت نخواهم رسانيد و آيا جان من از چنين طايفه اي انتقام خواهد كشيد؟آيا به سبب اين :  و خداوند مي گويد9
 .  بر حصارهايش برآيند و آنها راخراب كنيد اما بالكّل هالك مكنيد و شاخه هايش را قطع نماييد زيراكه از آن خداوند نيستند10

  . شدت خيانت ورزيده اند هر آينه خاندان اسرائيل و خاندان يهودا به من : خداوند مي گويد11
  . مي گويند كه او نيست و بال به ما نخواهد رسيد و شمشير و قحط را نخواهيم ديد  خداوند را انكار نموده،12
  .  و انبيا باد مي شوند و كالم در ايشان نيست پس به ايشان چنين واقع خواهد شد13
 كالم را گفتيد همانا من كالم خود را در دهان تو آتش و اين قوم را هيزم خواهم ساخت و  چونكه اين  :  بنابراين يهوه خداي صبايوت چنين مي گويد14

  .ايشان را خواهد سوزانيد
  .اي خاندان اسرائيل، اينك من امتي را از دور آورند و امتي كه قديمند و امتّي كه زبان ايشان را نمي داني و گفتار ايشان را نمي فهمي :  خداوند مي گويد15 
  . تركش ايشان قبر گشاده است و جميع ايشان جبارند16
 و خرمن ونان تو را كه پسران و دخترانت آن را مي بايد بخورند خواهند خورد و گوسفندان و گاوان تو را خواهند خورد و انگورها و انجيرهاي تو را 17

  .هالك خواهند ساختخواهند خورد و شهرهاي حصاردار تو را كه به آنها توكّل مي نمايي با شمشير 
  .در آن روزها نيز شما بالّكل هالك نخواهم ساخت « :  ليكن خداوند مي گويد18
 آنگاه تو به ايشان بگو از اين جهت كه مرا ترك كرديد و خدايان غير   و چون شما گوييد كه يهوه خداي ما چرا تمامي اين بال را بر ما وارد آورده است،19

 . پس غريبان را در زميني كه از آن شما نباشد بندگي خواهيد نمود. وديدرا در زمين خويش عبادت نم

  اين را به خاندان يعقوب اخبار نماييد و به يهودا اعالن كرده، بگوييد 20
  . كه اي قوم جاهل و بي فهم كه چشم داريد اما نمي بينيد و گوش داريد اما نمي شنويد اين را بشنويد21
من نمي ترسيد و آيا از حضور من نمي لرزيد كه ريگ را به قانون جاوداني، حد دريا گذاشته ام كه از آن نتواند گذشت و اگرچه  خداوند مي گويد آيا از 22

  امواجش متالطم شود غالب نخواهد آمد و هر چند شورش نمايد اما از آن تجاوز نمي تواند كرد؟
  .ه انگيخته و رفته اندايشان فتن.  اما اين قوم، دل فتنه انگيز و متمرد دارند23
 و در دلهاي خود نمي گويند كه از يهوه خداي خود بترسيم كه باران اول و آخر را در موسمش مي بخشد و هفته هاي معين حصاد را به جهت ما نگاه 24

  .مي دارد
  . خطاياي شما اين چيزها را دور كرده و گناهان شما نيكويي را از شما منع نموده است25
  .دامها گسترانيده، مردم را صيد مي كنند.  درميان قوم من شريران پيدا شده اند كه مثل كمين نشستن صيادان در كمين مي نشينند زيرا كه26
  . همچنين خانه هاي ايشان پر از فريب است و از اين جهت بزرگ و دولتمند شده اند  مثل قفسي كه پر از پرندگان باشد،27
دعوي يعني دعوي يتيمان را فيصل نمي دهند و با وجود آن كامياب مي شوند و . ر اعمال زشت هم از حد تجاوز مي كنند فربه و درخشنده مي شوند و د28

  . فقيران را دادرسي نمي كنند
 » آيا به سبب اين كارها عقوبت نخواهم رسانيد و آيا جان من از چنين طايفه اي انتقام نخواهد كشيد؟:  و خداوند مي گويد29

  .عجيب و هولناك در زمين واقع شده است امري 30
  انبيا به دروغ نبوت مي كنند و كاهنان به واسطة ايشان حكمراني مي نمايند و قوم من اين حالت را دوست مي دارند و شما در آخر اين چه خواهيد كرد؟31
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ت هكّاريم برافرازيد زيرا كه باليي از طرف شمال و شكست عظيمي رو خواهد  اي بنيامين از اورشليم فرار كنيد و كَرِنّا را در تفوع بنوازيد و عالمتي بر بي1
  .داد

  . و من آن دختر جميل و لطيف يعني دختر صهيون را منقطع خواهم ساخت2
   وشبانان با گله هاي خويش نزد وي خواهند آمد و خيمه هاي خود را گرداگرد او برپا نموده، هريك درجاي خود خواهند چرانيد و3
  .واي بر ما زيراكه روز به زوال نهاده است و سايه هاي عصر دراز مي شود. ا او جنگ را مهيا سازيد و برخاسته، در وقت ظهر برآييم ب4
  .و در شب برآييم تا قصرهايش را منهدم سازيم!  برخيزيد5
 نماييد زيرا اين شهري كه سزاوار عقوبت است چونكه درختان را قطع نموده، مقابل اورشليم سنگر برپا:  زيرا كه يهوه صبايوت چنين مي فرمايد6

  .اندرونش تماماً ظلم است
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  .ظلم و تاراج در اندونش شنيده مي شود و بيماريها و جراحات دايماً درنظر من است.  مثل چشمه اي كه آب خود را مي جوشاند7
  .ن و زمين غير مسكون گردانم اي اورشليم، تأديب را بپذير مبادا جان من از تو بيزار شود و تو را ويرا8
 يهوه صبايوت چنين مي گويد كه بقية اسرائيل را مثل مو خوشه چنين خواهند كرد پس مثل كسي كه انگور مي چيند دست خود را بر شاخه هايش 9

 .برگردان
شنيد اينك كالم خداوند براي ايشان عار گرديده هان گوش ايشان نامختون است نتوانند .  شهادت دهم تا كه بشنوند  كيستند كه به ايشان تكلّم نموده،10

  .است و در آن رغبت ندارند
زيراكه شوهر و .  و من از حدت خشم خداوند پر شده ام و از خودداري خسته گرديده ام پس آن را در كوچه ها بر اطفال و بر مجلس جوانان با هم بريز11

  .زن هر دو گرفتار خواهند شد و شيخ با ديرينه روز
  .دست خود را به ضّد ساكنان اين زمين دراز خواهم كرد« و خانه ها و مزرعه ها و زنان ايشان با هم از آن ديگران خواهند شد زيرا خداوند مي گويد كه 12
  . پر از طمع شده اند و همگي ايشان چه نبي و چه كاهن، فريب را به عمل مي آوردند  چونكه جميع ايشان چه خُرد و چه بزرگ،13
  . چونكه مي گويند سالمتي است سالمتي است با آنكه سالمتي نيست و جراحت قوم مرا اندك شفايي دادند، 14
ميان افتادگان «بنابراين خداوند مي گويد كه در .  آيا چون مرتكب رجاسات شدند خجل گرديدند؟ ني ابداً خجل نشدند بلكه حيا را احساس ننمودند15

  .          يشان عقوبت رسانم خواهند لغزيدخواهند افتاد و حيني كه من به ا
   طريق هاي قديم سؤال نماييد كه طريق نيكو كدام است تا در آن سلوك نموده، بر طريق ها بايستيد و مالحظه نماييد و دربارة:  خداوند چنين مي گويد16

  . ليكن ايشان جواب دادند كه در آن سلوك نخواهيم كرد براي جان خود راحت بيابيد،
  . به آواز كَرنّا گوش دهيد، اما ايشان گفتند گوش نخواهيم داد : و من پاسبانان بر شما گماشتم كه مي گفتند17
  !  پس اي امت ها بشنويد و اي جماعت آنچه را كه درميان ايشان است بدانيد18
  .ود زيراكه به كالم من گوش ندادند و شريعت مرا نيز ترك نمودند اي زمين بشنو اينك من باليي بر اين قوم     مي آورم كه ثمرة خياالت ايشان خواهد ب19
  قرباني هاي سوختني شما مقبول نيست و ذبايح شما پسنديدة.  چه فايده دارد كه بخور از سبا و قَصب الذّريره از زمين بعيد براي من آورده مي شود20

  .من ني
 قوم سنگهاي لغزش دهنده خواهم نهاد و پدران و پسران با هم از لغزش خواهند خورد و ساكن اينك من پيش روي اين:  بنابراين خداوند چنين مي گويد21

 ».زمين با همسايه اش هالك خواهند شد
  .اينك قومي از زمين شمال مي آورم و امتّي عظيم از اقصاي زمين خواهند برخاست:  خداوند چنين مي گويد22
 مثل   ستمكش مي باشند كه ترحم ندارند به آواز خود مثل دريا شورش خواهند نمود و بر اسبان سوار شده،ايشان مردان.  و كمان و نيزه خواهند گرفت23

  .مردان جنگي به ضّد تو اي دختر صهيون صف آرايي خواهند كرد
  .تنگي و درد مثل زني كه مي زايد ما را درگرفته است.  تو اين را شنيديم و دستهاي ما سست گرديد  آوازة24
  . صحرا بيرون مشويد و به راه مرويد زيرا كه شمشير دشمنان و خوف از هر طرف است به25
ماتم پسر يگانه و نوحه گري تلخ براي خود بكن زيرا كه تاراج كننده ناگهان بر ما مي .  اي دختر قوم من پالس بپوش و خويشتن را در خاكستر بغلطان26
  .آيد

  .قلعه قرار دادم تا راههاي ايشان را بفهمي و امتحان كني تو را درميان قوم خود امتحان كننده و 27
  . همة ايشان سخت متمرد شده اند و براي نمامي كردن گردش مي كنند برنج و آهن مي باشند و جميع ايشان فساد كننده اند28
  .نمي شوند دم پرزور مي دمد و سرب در آبش فاني مي گردد و قالگر عبث قال مي گذارد زيراكه شريران جدا 29
 .  نقرة ترك شده ناميده مي شوند زيرا خداوند ايشان را ترك كرده است30
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  : گفت  كالمي كه از جانب خداوند به ارميا نازل شده،1
جده مي نماييد كالم  خداوند را س  اي تمامي يهودا كه به اين دروازه ها داخل شده، : بگو به دروازة خانة خداوند بايست و اين كالم را در آنجا نداكرده، 2

  .خداوند را بشنويد
  .  طريق ها و اعمال خود را اصالح كنيد و من شما را در اين مكان ساكن خواهم گردانيد:  يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد3
  .   هيكل يهوه اين است  به سخنان دروغ توكّل منماييد و مگوييد كه هيكل يهوه، هيكل يهوه،4
    ه تحقيق طريق ها و اعمال خود را اصالح كنيد و انصاف را درميان يكديگربعمل آوريد، زيرا اگر ب5
   و بر غريبان و يتيمان و بيوه زنان ظلم ننماييد و خون بي گناهان را در اين مكان نريزيد و خدايان غير را به جهت ضرر خويش پيروي ننماييد، 6
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  .دران شما از ازل تا به ابد داده ام ساكن خواهم گردانيد آنگاه شما را در اين مكان در زميني كه به پ7
  . اينك شما به سخنان دروغي كه منفعت ندارد توكّل مي نماييد8
 و آيا خدايان غير را كه نمي شناسيد پيروي نمي   آيا مرتكب دزدي و زنا و قتل نمي شويد و به دروغ قسم نمي خورديد و براي بعل بخور نمي سوزانيد؟9

  نماييد؟
  . و داخل شده، به حضور من در اين خانه اي كه به اسم من مسمي است مي ايستيد و مي گويند كه به گردن تمام اين رجاسات سپرده شده ايم10
  .اينك من بر نيز اين را ديده ام:  و خداوند مي گويد  دزدان شده است؟  آيا اين خانه اي كه به اسم من مسمي است درنظر شما مغارة11
كن به مكان من كه در شيلو بود و نام خود را اول درآنجا قرارداده بودم برويد و آنچه را كه به سبب شرارت قوم خود اسرائيل به آنجا كرده ام  ل12

  .مالحظه نماييد
 سخن راندم اما نشنيدند و شما  وده، از آنرو كه تمام اين اعمال را بجا آورديد با آنكه من صبح زود برخاسته، به شما تكلّم نم : پس حال خداوند مي گويد13

  .را خواندم اما جواب نداديد
  .   از اين جهت به اين خانه اي كه به اسم من مسمي است و شما و به پدران شما دادم به نوعي عمل خواهم كرد14
  .دم و شما را از حضور خود خواهم راند به نوعي كه جميع برادران شما يعني تمام ذريت افرايم را ران15
  .و نزد من شفاعت مكن زيرا كه من تو را اجابت نخواهم نمود.  پس تو اي براي اين قوم دعا مكن و به جهت ايشان آواز تضرع و استغاثه بلند منما16
    آيا آنچه را كه ايشان در شهرهاي يهودا و كوچه هاي اورشليم مي كنند نمي بيني؟17
 آسمانها بسازند و هداياي ريختني براي خدايان   مي افروزند و زنان، خمير مي سرشتند تا قرصها براي ملكة آتش  پسران هيزم جمع مي كنند و پدران،18

  .غير ريخته مرا متغيرسازند
  .      اما خداوند مي گويد آيا مرا متغير مي سازند؟ ني بلكه خويشتن را تا رويهاي خود را رسوا سازند19
 اينك خشم و غضب من بر اين مكان بر انسان و بر بهايم و بر درختان صحرا و بر محصول زمين ريخته خواهد  :گويد بنابراين خداوند يهوه چنين مي 20

 . شد و افروخته شده، خاموش نخواهد گرديد

  .قرباني هاي سوختني خود را بر ذبايح خويش مزيد كنيد و گوشت بخوريد:  يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد21
  . قرباني سوختني و ذبايح امر نفرمودم  به پدران شما سخن نگفتم و در روزي كه ايشان را از زمين مصر بيرون آوردم آنها را دربارة زيراكه22
  بلكه ايشان را به اين چيز امر فرمودم گفتم كه قول مرا بشنويد و من خداي شما خواهم بود و شما قوم من خواهيد بود و بهر طريقي كه به شما حكم23

  .نمايم سلوك نماييد تا براي شما نيكو باشد
  . اما ايشان نشنيدند و گوش خود را فرا نداشتند بلكه برحسب مشورتها و سركشي دل شرير خود رفتار نمودند و به عقب افتادند و پيش نيامدند24
 ايشان را  د شما فرستادم بلكه هر روز صبح زود برخاسته، از روزي كه پدران شما از زمين مصر بيرون آمدند تا امروز جميع بندگان خود انبيا را نز25

  .ارسال نمودم
  . اما ايشان نشنيدند و گوش خود را فرا نداشتند بلكه گردن خويش را سخت نموده، از پدران خود بدتر عمل نمودند26
  . پس تو تمامي اين سخنان را بخوان اما ايشان تو را جواب نخواهند داد27
اينان قومي مي باشند كه قول يهوه خداي خويش را نمي شنوند و تأديب نمي پذيرند زيرا راستي نابود گرديده و از دهان ايشان قطع :  و به ايشان بگو28

  . شده است
 .  مغضوب خود را رد و ترك نموده است  موي خود را تراشيده، دور بينداز و بر بلنديها آواز نوحه برافراز زيرا خداوند طبقةاي اورشليم 29

 چونكه خداوند مي گويد بني يهودا آنچه را كه درنظر من ناپسند است بعمل آوردند و رجاسات خويش را در خانه اي كه به اسم من مسمي است برپا 30
  .نموده، آن را نجس ساختند

 در آتش بسوزانند كه من اينكار را امر نفرموده  و مكان هاي بلند خود را در توقف كه در وادي ابن حنوم است بنا نمودند تا پسران و دختران خويش را31
  بودم و بخاطر خويش نياورده 

اينك روزها مي آيد كه آن بار ديگر به توقف و وادي ابن حنوم مسمي نخواهد شد بلكه به وادي قتل و در توقف دفن خواهند :  بنابراين خداوند مي گويد32
  .كرد تا جايي باقي نماند

  . خوراك مرغان هوا و جانوران زمين خواهد بود و كسي آنها را نخواهد ترسانيد و الشهاي اين قوم 33
 و از شهرهاي يهودا و كوچه هاي اورشليم آواز شادماني و آواز خوشي و صداي داماد و صداي عروس را نابود خواهم ساخت زيراكه آن زمين ويران 34

 . خواهد شد
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 اورشليم را از  اي سرورانش و استخوانهاي انبيا و استخوانهاي كَهنه و استخوانهاي انبيا استخوانهاي سكنة خداوند مي گويد كه در آن زمان استخوانه1
  .قبرهاي ايشان بيرون خواهند آورد

خواهند كرد  و آنها را پيش آفتاب و ماه و تمامي لشكر آسمان كه آنها را دوست داشته و عبادت كرده و پيروي نموده و جستجو و سجده كرده اند پهن 2
  . و آنها را جمع نخواهند نمود و دفن نخواهند كرد بلكه بر روي زمين سرگين خواهد بود

 و يهوه صبايوت مي گويد كه تمامي بقية اين قبيلة شرير كه باقي مي مانند در هر مكاني كه باقي مانده باشند و من ايشان را بسوي آن رانده باشم مرگ 3
 .درا بر حيات ترجيح خواهند دا

  اگر كسي بيفتد آيا نخواهد برخاست و اگر كسي مرتّد شود آيا بازگشت نخواهد نمود؟:  و ايشان را بگو خداوند چنين مي فرمايد4
   پس چرا اين قوم اورشليم به ارتداد دايمي مرتّد شده اند و به فريب متمسك شده، از بازگشت نمودن ابا مي نمايند؟5
شنيدم اما براستي تكلّم ننمودند و كسي از شرارت خويش توبه نكرده و نگفته است چه كرده ام بلكه هر يك مثل اسبي كه به    من گوش خود را فرا داشته،6 

  .جنگ مي دود به راه خود رجوع مي كند
  . خداوند را نمي دانند لقلق نيز در هوا موسم خود را مي داند و فاخته و پرستوك و كلنك زمان آمدن خود را نگاه مي دارند ليكن قوم من احكام7
  .به تحقيق قلم كاذب كاتبان به دروغ عمل مي نمايد.  چگونه مي گوييد كه ما حكيم هستيم و شريعت خداوند با ما است8
  .اينك كالم خداوند را ترك نموده اند پس چه نوع حكمتي دارند.  حكيمان شرمنده و مدهوش و گرفتار شده اند9
زيراكه جميع ايشان چه خرد و چه بزرگ پر از طمع مي باشند و .  ديگران خواهم داد و مزرعه هاي ايشان را به مالكان ديگر بنابراين زنان ايشان را به10

  .همگي ايشان چه نبي و چه كاهن به فريب عمل مي نمايند
  .ست و جراحات قوم من اندك شفايي داده اند چونكه مي گويند سالمتي است سالمتي است، با آنكه سالمتي ني11
 درميان افتادگان خواهند  : آيا چون مرتكب رجاسات شدند خجل گرديدند؟ ني ابداً خجل نشدند بلكه حيا را احساس ننمودند بنابراين خداوند مي گويد12

 .افتاد و حيني كه من به ايشان عقوبت رسانم خواهند لغزيد
بر مو و به انجير بر درخت انجير يافت شود و برگها پژمرده خواهد شد و آنچه به ايشان ايشان را بالكّل تلف خواهم نمود كه نه انگور :  خداوند مي گويد13

  .بدهم از ايشان زايل خواهد شد
زيراكه يهوه خداي ما ما را ساكت گردانيده و آب تلخ .  پس ما چرا مي نشينيم؟ جمع بشويد تا به شهرهاي حصاردار داخل شويم و در آنها ساكت باشيم14

  .يده است زانرو كه به خداوند گناه ورزيده ايمبه ما نوشان
  . براي سالمتي انتظار كشيديم اما هيچ خير حاصل نشد و براي زمان شفا و اينك آشفتگي پديد آمد15
 شهر و  صَهيل اسبان او از دان شنيده شد و از صداي شيهة زورآورانش تمامي زمين متزلزل گرديد زيراكه آمده اند و زمين هرچه در آن است و16

 .ساكنانش را خورده اند
 .اينك من درميان شما مارها و افعيها خواهم فرستاد كه آنها را افسون نتوان كرد و شما را خواهند گزيد:  زيرا خداوند مي گويد17
 .دل من در اندرونم ضعف بهم رسانيده است.  كاش كه از غم تسلي مي يافتم18
 دور مي آيد كه آيا خداوند در صهيون نيست و مگر پادشاهش در آن نيست؟ پس چرا خشم مرا به بتهاي خود  اينك آواز تضرع دختر قوم من از زمين19

 و اباطيل بيگانه به هيجان آوردند؟

 . موسم حصاد گذشت و تابستان تمام شد و ما نجات نيافتيم20
 .ه است به سبب جراحت دختر قوم خود مجروح شده و ماتم گرفته ام و حيرت مرا فرو گرفت21
  آيا بلسان در جلعاد نيست و طبيبي در آن ني؟ پس دختر قوم من چرا شفا نيافته است؟ 22
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 .تا روز و شب براي كشتگان دختر قوم خود گريه مي كردم.  كاش كه سر من آب مي بود و چشمانم چشمة اشك1
 .ان مي رفتم چونكه همگي ايشان زناكار و جماعت خيانتكارند كاش كه در بيابان منزل مسافران مي داشتم تا قوم خود را ترك كرده از ايش2
از شرارت به شرارت ترقي مي كنند : در زمين قوي شده اند اما به براي راستي زيرا خداوند مي گويد.  زبان خويش را مثل كمان خود به دروغ مي كشند3

 .و مرا نمي شناسند
 .در اعتماد منماييد زيرا هر برادر از پا درمي آورد و هر همسايه به نمامي گردش مي كند هريك از همساية خويش باحذر باشيد و به هيچ برا4
 . و هركس همساية خود را فريب مي دهد و ايشان براستي تكلّم نمي نمايند و زبان خود را به دروغگويي آموخته اند و از كج رفتاري خسته شده اند5
 . است و از مكر خويش نمي خواهند كه مرا بشناسندمسكن تو درميان فريب  خداوند مي گويد كه 6
 زيرا به خاطر دختر قوم خود چه توانم كرد؟     . اينك من ايشان را قال گذاشته، امتحان خواهم نمود: بنابراين يهوه صبايوت چنين مي گويد 7
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ان صلح آميز مي گويند اما در دل خود براي او كمين مي به زبان خود با همساية خويش سخن.  زبان ايشان تير مهلك است كه به فريب سخن مي راند8
 .گذارند

 آيا به سبب اين چيزها ايشان را عقوبت نرسانم و آيا جانم از چنين قومي انتقام نكشد؟  : پس خداوند مي گويد9

 از آنها گذر نمي كند و صداي مواشي شنيده  براي كوهها گريه و نوحه گري و براي مرتعهاي بيابان ماتم برپا مي كنم زيراكه سوخته شده است واحدي10
 .هم مرغان هوا و هم بهايم فرار كرده و رفته اند. نمي شود

 .      و اورشليم را به توده ها و مأواي شغالها مبدل مي كنم و شهرهاي يهودا ويران و غير مسكون خواهم ساخت11

ه وي سخن گفته باشد تا از اين چيزها اخبار نمايد كه چرا زمين خراب و مثل بيابان  كيست مرد حكيم كه اين را بفهمد و كيست كه دهان خداوند ب12
   سوخته شده است كه احدي از آن گذر  نمي كند؟

 چونكه شريعت مرا كه پيش روي ايشان گذاشته بودم ترك كردند و آواز مرا نشنيدند و در آن سلوك ننمودند،:  پس خداوند مي گويد13

 .شي دل خود را نمودند، و از عقب بعليم كه پدران ايشان آنها را به ايشان آموختند رفتند بلكه پيروي سرك14
 .اينك من افسنتين را خوراك اين قوم خواهم ساخت و آب تلخ به ايشان خواهم نوشانيد :  از اين جهت يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد15
پدران ايشان آنها را نشناختند پراكنده خواهم ساخت و شمشير را در عقب ايشان خواهم فرستاد تا ايشان را  و ايشان را درميان امت هايي كه ايشان و 16

 .هالك نمايم
 .تفكركنيد و زنان نوحه گر را بخوانيد تا بيايند و در پي زنان حكيم بفرستيد تا بيايند«:  يهوه صبايوت چنين مي گويد17
 .م برپا كنند تا چشمان ما اشكها بريزد و مژگان ما آبها جاري سازد و ايشان تعجيل نموده، براي ما مات18
 زيراكه آواز نوحه گري از صهيون شنيده مي شود كه چگونه غارت شديم و چه بسيار خجل گرديديم چونكه زمين را ترك كرديم و مسكن هاي ما ما را 19

 .بيرون انداخته اند
هاي شما كالم دهان او را بپذيرد و شما به دختران خود نوحه گري را تعليم دهيد و هر زن به همساية  پس اي زنان، كالم خداوند را بشنويد و گوش20

 .خويش ماتم را
 . زيرا موت به پنجره هاي ما برآمده به قصرهاي ما داخل شده است تا اطفال را از بيرون و جوانان را از چهار سوها منقطع سازد21
  .الشهاي مردمان مثل سرگين بر روي صحرا و مانند بافه در عقب دروگر افتاده است و كسي نيست كه آن را برچيندبگو كه :  خداوند چنين مي گويد22
 .حكيم، ازحكمت خود فخر ننمايد و جبآر، از تنومندي خويش مفتخر نشود و دولتمند از دولت خود افتخار نكند:  خداوند چنين مي گويد23
خر بكند كه فهم دارد ومرا مي شناسد كه من يهوه هستم كه رحمت و انصاف و عدالت را در زمين بجا مي آورم زيرا  بلكه هركه فخر نمايد از اين ف24

 .خداوند مي گويد در اين چيزها مسرور مي باشم
 .اينك ايامي مي آيد كه نامختونان را با مختونان عقوبت خواهم رسانيد:  خداوند مي گويد25
زيراكه جميع اين امتها .  و بني عمون و موآب و آناني را كه گوشه هاي موي خود را مي تراشند و در صحرا ساكنند يعني مصر و يهودا و ادوم26

 .نامختونند و تمامي خاندان اسرائيل در دل نامختونند
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     ! اي خاندان اسرائيل كالمي را كه خداوند به شما مي گويد بشنويد1

 .ت ها را ياد مگيريد و از عالمات افالك مترسيد زيراكه امت ها از آنها مي ترسندطريق ام«:  خداوند چنين مي گويد2
 . چونكه رسوم قومها باطل است كه ايشان درختي از جنگل با تبر مي برند كه صنعت دستهاي نجار مي باشد 3

 . با ميخ و چكش محكم مي كنند تا متحرك نشود  و آن را به نقره و طال زينت داده،4
از آنها مترسيد زيرا كه . نها مثل مترس در بوستان خيار مي باشند كه سخن نمي توانند گفت و آنها را مي بايد برداشت چونكه راه نمي توانند رفت و آ5

 .ضرر نتوانند رسانيد و قوت نفع رسانيدن هم ندارند
 !تو عظيم هستي و اسم تو در قوت عظيم است!  اي يهوه مثل تو كسي نيست6
 .دشاه امت ها كيست كه از تو نترسد زيراكه اين به تو مي شايد چونكه در جميع حكيمان امت ها و در تمامي ممالك ايشان مانند تو كسي نيست اي پا7
 .است) بت( جميع ايشان وحشي و احمق مي باشند، تأديب اباطيل چوب 8
 اينها عمل  الجورد و ارغوان لباس آنها و همة. ستهاي زرگر باشد مي آورند نقرة كوبيده شده از ترشيش و طال از اوفاز كه صنعت صنعتگر و عمل د9

 . حكمت پيشگان است

 .از غضب او زمين متزلزل مي شود و امت ها قهر او را متحمل نتوانند شد.  اما يهوه خداي حق است و او خداي حي و پادشاه سرمدي مي باشد10
 .سمان و زمين را نساخته اند از روي زمين و از زير آسمان تلف خواهند شدخداياني كه آ«:  به ايشان چنين بگوييد11
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 . او زمين را به قوت خود ساخت و ربع مسكون را به حكمت خويش استوار نمود و آسمان را به عقل خود گسترانيد12
برقها براي باران مي سازد و باد را از خزانه هاي خود ابرها از اقصاي زمين برمي آورد و .  چون آواز  مي دهد غوغاي آبها در آسمان پديد مي آيد13

 .بيرون مي آورد
 . جميع مردمان وحشي اند و معرفت ندارند و هركه تمثالي مي سازد خجل خواهد شد زيراكه بت ريخته شده او دروغ است و در آن هيچ نفس نيست14
 .د تلف خواهند شد آنها باطل و كار مسخرگي  مي باشد در روزي كه به محاكمه مي آين15
 همة موجودات است و اسرائيل عصاي ميراث وي است و اسم او يهوه صبايوت مي  زيرا كه او سازندة.  او كه نصيب يعقوب است مثل آنها نمي باشد16

 . باشد

 ! خود را از زمين بردار  اي كه در تنگي ساكن هستي، بستة17
 . ه ساكنان اين زمين را از فالخن خواهم انداخت و ايشان را به تنگ خواهم آورد تا بفهمنداينك من اين مرتب«:  زيرا خداوند چنين مي گويد18

 .جراحت من عالج ناپذير است اما نگفتم كه مصيبت من اين است و آن را متحمل خواهم بود.  من  واي من به سبب صدمة19
كسي نيست كه خيمة مرا پهن كند و پرده هاي مرا برپا . بيرون رفته، ناياب شدند خيمة من خراب شد و تمامي طنابهاي من گسسته  گرديد، پسرانم از من 20

 .نمايد
 .    زيراكه شبانان وحشي شده اند و خداوند را طلب نمي نمايند بنابراين كامياب نخواهند شد و همة گله هاي ايشان پراكنده خواهد گرديد21

 .شمال تا شهرهاي يهودا را ويران و مأواي شغالها سازد اينك صداي خبري مي آيد و اضطراب عظيمي از ديار 22
 . اي خداوند مي دانم كه طريق انسان از آن او نيست و آدمي كه راه مي رود قادر بر هدايت قدمهاي خويش نمي باشد23
 . اي خداوند مرا تأديب نما اما به انصاف و نه به غضب و خود مبادا مرا ذليل سازي24
و بر قبيله هايي كه اسم تو را نمي خوانند، زيراكه ايشان يعقوب را خوردند و او را بلعيده، تباه . ت هايي كه تو را نمي شناسند بريزام  غضب خويش را بر25

 .ساختند و مسكن او را خراب نمودند
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 : اين است كالمي كه از جانب خداوند به ارميا نازل شده، گفت1
 .يهودا و ساكنان اورشليم بگوييد كالم اين عهد را بشنويد و به مردان 2
 .  ملعون باد كسي كه كالم اين عهد را نشنود : و توبه ايشان بگو يهوه خداي اسرائيل چنين مي گويد3

شما  كه آن را به پدران شما در روزي كه ايشان را از زمين مصر از كورة آهنين بيرون آوردم امر فرموده، گفتم قول مرا بشنويد و موافق هرآنچه به 4
 .امر بفرمايم آن را بجا بياوريد تا شما قوم من باشيد و من خداي شما باشم

پس من در » .  و تا قَسمي را كه براي پدران شما خوردم وفا نمايم كه زميني را كه به شير و عسل جاري است چنانكه امروزشده است به ايشان بدهم5
 . اي خداوند آمين: جواب گفتم

 . تمام اين سخنان را در شهرهاي يهودا و كوچه هاي اورشليم ندا كرده، بگو كه سخنان اين عهد را بشنويد و آنها را از بجا آوريد: پس خداوند مرا گفت6
 .دگفتم قول مرا بشنوي تأكيد نموده،   زيرا از روزي كه پدران شما را از زمين مصر برآوردم تا امروز ايشان را تأكيد سخت نمودم و صبح زود برخاسته، 7
پس تمام سخنان اين عهد را بر ايشان وارد آوردم چونكه امر .  اما نشنيدند و گوش خود را فرا نداشتند بلكه پيروي سركشي دل شرير خود را نمودند8

 .فرموده بودم كه آن را وفا نمايند اما وفا ننمودند
 .شده استفتنه اي درميان مردان يهودا و ساكنان اورشليم پيدا «:  و خداوند مرا گفت9
و خاندان .  به خطاياي پدران پيشين خود كه از شنيدن اين سخنان ابا نمودند و برگشتند و ايشان خدايان غير را پيروي نموده، آنها را عبادت نمودند10

 .اسرائيل و خاندان يهودا عهدي را كه با پدران ايشان بسته بودم شكستند
يي را كه از آن نتوانند رست بر ايشان خواهم آورد و نزد من استغاثه خواهند كرد اما ايشان را اجابت نخواهم اينك بال«:  بنابراين خداوند چنين مي گويد11

 . نمود

 نزد خداياني كه براي آنها بخور مي سوزانيدند فرياد خواهند كرد اما آنها وقت مصيبت ايشان هرگز ايشان را   و شهرهاي يهودا و ساكنان اورشليم رفته،12
 .واهند دادنجات نخ

 كوچه هاي اورشليم مذبح هاي رسوايي برپا داشتيد يعني مذبح ها به   خدايان تو بقدر شهرهاي تو مي باشد و برحسب شمارة  زيرا كه اي يهودا شمارة13
 .جهت بخور سوزانيدن براي بعل

ه چون در وقت مصيبت خويش مرا بخوانند ايشان را اجابت  پس تو براي اين قوم دعا مكن و به جهت ايشان آواز تضّرع و استغاثه بلند منما زيراك14
 .نخواهم نمود
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آيا تضرعات و گوشت مقدس مي توانند گناه تو را از تو دور بكند؟ آنگاه مي .  مرا در خانة من چه كار است چونكه شرارت ورزيده است  محبوبة15
 .توانستي وجد نمايي

اما به آوازغوغاي عظيم آتش در آن افروخته است كه شاخه هايش شكسته .  خوشنما باشد مسمي نموده نيكو  خداوند تو را زيتون شاداب كه ميوة16
 .گرديد

 زيرا يهوه صبايوت كه تو را غرس نموده بود باليي بر تو فرموده است به سبب شرارتي كه خاندان اسرائيل و خاندان يهودا به ضّد خويشتن كردند و 17
 .م مرا به هيجان آوردندبراي بعل بخور سوزانيده خش

 . آنگاه اعمال ايشان را به من نشان دادي.  و خداوند مرا تعليم داد پس دانستم18

درخت را با ميوه اش ضايع سازيم و آن را از « :  و من مثل برة دست آموز كه به مذبح برند بودم و نمي دانستم كه تدبيرات به ضّد من نموده، مي گفتند19
 .ماييم تا اسمش ديگر مذكور نشودزمين زندگان قطع ن

 اما اي يهوه صبايوت كه داور عادل و امتحان كنندة باطل و دل هستي، بشود كه انتقام كشيدن تو را از ايشان ببينم زيراكه دعوي خود را نزد تو ظاهر 20
 .ساختم

 .   به نام يهوه نبوت مكن مبادا از دست ما كشته شويدربارة اهل عناتوت كه قصد جان تو دارند و مي گويند «:  لهذا خداوند چنين مي گويد21

 اينك بر ايشان عقوبت خدا هم رسانيد و جوانان ايشان را به شمشير خواهند مرد و پسران و دختران ايشان  : از اين جهت يهوه صبايوت چنين مي گويد22
 .از گرسنگي هالك خواهند شد

 . من بر اهل عناتوت در سال عقوبت ايشان باليي خواهم رسانيد و براي ايشان بقيه اي نخواهد ماند زيرا كه23
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چرا راه شريران برخوردار مي شود و جميع . ليكن دربارة احكامت با تو سخن خواهم راند.  اي خداوند تو عادل تر هستي از اينكه من با تو محاجه نمايم1
 خيانتكاران ايمن مي باشند؟

 .تو به دهان ايشان نزديكي، امآ به قلب ايشان دور. ه زدند و نمو كرده، ميوه نيز آوردند تو ايشان را غرس نمودي پس ريش2
 .ايشان را به جهت روز قتل تعيين نما.  اما تو اي خداوند مرا مي شناسي و مرا ديده دل مرا نزد خود امتحان كرده اي3
حيوانات و مرغان به سبب شرارت ساكنانش تلف شده اند زيرا مي گويند كه او . ند زمين تا به كي ماتم خواهد نمود و گياه تمامي صحرا خشك خواهد ما4

 .آخرت ما را نخواهند ديد
 تو را خسته كردند؟ پس چگونه با اسبان مي تواني برابري كني؟ و هرچند در زمين سالم ايمن هستي در طغيان اردن چه   اگر وقتي كه با پيادگان دويدي،5

 خواهي كرد؟ 

ه هم برادرانت و هم خاندان پدرت به تو خيانت نمودند و ايشان نيز در عقب تو صداي بلند مي كنند پس اگرچه سخنان نيكو به تو بگويند ايشان را  زيرا ك6
 .باور مكن

 . خود را ترك كرده، ميراث خويش را دور انداختم  و محبوبة خود را به دست دشمنانش تسليم نمودم  من خانة7
 .و به ضّد من آوازخود را بلند كرد و از اين جهت از او نفرت كردم. ثل شير جنگل براي من گرديد  و ميراث من م8
 آيا ميراث من برايم مرغ شكاري رنگارنگ كه مرغان دور او را گرفته باشند شده است؟ برويد و جميع حيوانات صحرا را جمع كرده، آنها را بياوريد تا 9

 .بخورند
 .و ميراث مرغوب مرا به بيابان ويران مبدل ساختند. ن مرا خراب كرده، ميراث مرا پايمال نمودند شبانان بسيار تاكستا10
 .   آن را ويران ساختند و آن ويران شده، چونكه كسي اين را در دل خود راه نمي دهد11

 تا كنار ديگرش هالك مي كند و براي هيچ بشري ايمني  بر تمامي بلنديهاي صحرا، تاراج كنندگان هجوم آوردند زيرا كه شمشير خداوند از كنار زمين12
 .نيست

 .و از محصول شما به سبب حدت خشم خداوند خجل گرديدند.  خويشتن را به رنج آورده، نفع نبردند  گندم كاشتند و خار دروويدند،13
اينك ايشان را  « :يل را مالك آن ساخته است چنين مي  گويد جميع همسايگان شرير خود كه ضرر مي رسانند به ملكي كه قوم خود اسرائ  خداوند دربارة14

 .از آن زمين برمي كنم و خاندان يهودا را از ميان ايشان برمي كنم
 و بعد از بركَندن ايشان رجوع خواهم كرد و بر ايشان ترحم خواهم نمود و هركس از ايشان را به ملك خويش و هركس را به زمين خود باز خواهم 15

 .آورد
  و اگر ايشان طريق هاي قوم مرا نيكو ياد گرفته، به اسم من يعني به حيات يهوه قسم خورند چنانكه ايشان قوم مرا تعليم دادند كه به بعل قسم خوردند، 16

 .آنگاه ايشان درميان قوم من بنا خواهند شد
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 .خداوند اين استكالم .   اما اگر نشنوند آنگاه آن امت را بالكّل بركنده، هالك خواهم ساخت17
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 .برو و كمربند كتاني براي خود بخر و آن را به كمر خود ببند و آن را در آب فرو مبر« خداوند به من چنين گفت كه 1
 . پس كمربند را موافق كالم خداوند خريدم و به كمر خود بستم2 
 : و كالم خداوند بار ديگر به من نازل شده، گفت3
 . و به كمر خود بستي بگير و به فرات رفته، آن را در شكاف صخره پنهان كن اين كمربند را كه خريدي4
 . پس رفتم و آن را در فرات برحسب آنچه خداوند به من فرموده بود پنهان كردم5
 . كني از آنجا بگيربرخاسته، به فرات برو و كمربندي را كه تو را امر فرمودم كه در آنجا پنهان:  و بعد از مرور ايام بسيار خداوند مرا گفت6
 . پس فَرات رفتم و كَنْده كمربند را از جايي كه آن را پنهان كرده بودم گرفتم و اينك كمربند پوشيده  و اليق هيچكار نبود7
 :      و كالم خداوند به من نازل شده، گفت8

 .  ساختتكبر يهودا و تكبر عظيم اورشليم را همچنين تباه خواهم :  خداوند چنين مي فرمايد9

 و اين قوم شريري كه از شنيدن قوم من ابا نموده، سركشي دل خود را پيروي مي نمايند ودر عقب خدايان غير رفته، آنها را عبادت و سجده  مي كنند، 10
 .مثل اين كمربندي كه اليق هيچكار نيست خواهند شد

ن تمامي خاندان اسرائيل و تمامي خاندان يهودا را به خويشتن چسبانيدم تا براي چنانكه كمربند به كمر آدمي مي چسبد، همچنا:  زيرا خداوند مي گويد11
 .من قوم و اسم و فخر و زينت باشند اما نشنيدند

 مگر ما نمي توانيم كه: هر مشك از شراب پر خواهد شد و ايشان به تو خواهند گفت: يهوه خداي اسرائيل چنين مي گويد:  پس اين كالم را به ايشان بگو12
 هر مشك از شراب پر خواهد شد؟

جميع ساكنان اين زمين را با پادشاهاني كه بر كرسي داود مي نشينند و كاهنان و انبيا و جميع سكنة : خداوند چنين  مي گويد:  پس به ايشان بگو13
 .اورشليم را به مستي پر خواهم ساخت

 .از هالك ساختن ايشان شفقت و رأفت و رحمت نخواهم نمود. گر بهم خواهم انداختايشان را يعني پدران و پسران را با يكدي:  و خداوند مي گويد14
 . بشنويد و گوش فراگيريد و مغرور مشويد زيرا خداوند تكلّم مي نمايد15
منتظر نور باشيد آن را و چون .  براي يهوه خداي خود جالل را توصيف نماييد قبل از آنكه تاريكي را پديد آورد و پايهاي شما بر كوههاي ظلمت بلغزد16

 .به ساية موت مبدل ساخته، به ظلمت غليظ تبديل نمايد
 و اگر اين را نشنويد، جان من در خفا به سبب تكبر شما گريه خواهد كرد و چشم من زارزار گريسته، اشكها خواهد ريخت از اين جهت كه گلة خداوند به 17

 . اسيري برده شده است

 .  خويشتن را فروتن ساخته، بنشينيد زيراكه افسرها يعني تاجهاي جالل شما افتاده است به پادشاه و ملكه بگو18

 .و تمامي يهودا اسيرشده، بالكّل به اسيري رفته است.  شهرهاي جنوب مسدود شده، كسي نيست كه آنها را مفتوح سازد19
 ه اي كه به تو داده شد و گوسفندان زيبايي تو كجا است؟گل.  چشمان خود را بلند كرده، آناني را كه از طرف شمال مي آيند بنگريد20

آيا دردها مثل زني كه مي زايد تو .  اما چون او يارانت را به حكمراني تو نصب كند چه خواهي گفت؟ چونكه تو ايشان را بر ضرر خود آموخته كرده اي21
 را فرو نخواهد گرفت؟

ع شده است، بدانكه به سبب كثرت گناهانت دامنهايت گشاده شده و پاشنه هايت به زور برهنه گرديده  و اگر در دل خود گويي اين چيزها چرا به من واق22
 .است

  آيا حبشي، پوست خود را تبديل تواند نمود يا پلنگ، پيسه هاي خويش را؟ آنگاه شما نيز كه به بدي كردن معتاد شده ايد نيكويي توانيد كرد؟23

 . روي باد صحرا رانده شود پراكنده خواهم ساخت و من ايشان را مل كاه كه پيش24
 .قرعة تو و نصيبي كه از جانب من براي تو پيموده شده اين است، چونكه مرا فراموش كردي و به دروغ اعتماد نمودي:  خداوند مي گويد25
 . پس من نيز دامنهايت را پيش را پيش روي تو منكشف خواهم ساخت و رسوايي تو ديده خواهد شد26
 !واي بر تو اي اورشليم تا به كي ديگر طاهر نخواهي شد.  فسق و شبهه هاي تو و زشتي زناكاري تو و رجاسات تو را بر تلّهاي بيابان مشاهده نمودم27

 
14 

 .  كالم خداوند كه دربارة خشك سالي به ارميا نازل شد1

 .ن مي نشينند و فرياد اورشليم باال مي روديهودا نوحه گري مي كند و دروازه هايش كاهيده شده، ماتم كنان بر زمي 2
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 و شُرفاي ايشان صغيران ايشان را براي آب مي فرستند و نزد حفره ها    مي روند و آب نمي يابند و با ظرفهاي خالي برگشته، خجل و رسوا مي شوند 3
 .و سرهاي خود را مي پوشانند

 .فالّحان خجل شده، سرهاي خود را مي پوشانند: نباريده است به سبب اينكه زمين منشق شده است چونكه باران برجهان 4
 .ترك مي كنند چونكه هيچ گياه نيست اوالد خود را بلكه غزالها نيزدر صحرا مي زايند و 5
 . و گورخران بر بلنديها ايستاده، مثل شغالها براي باد دم مي زنند و چشمان آنها كاهيده مي گردد چونكه هيچ علفي نيست6
 .اوند اگرچه گناهان ما بر ما شهادت  مي دهد اما به خاطر اسم خود عمل نما زيراكه ارتدادهاي ما بسيارشده است و به تو گناه ورزيده ايم اي خد7
  اي تو كه اميد اسرائيل و نجات دهندة او در وقت تنگي مي باشي، چرا مثل غريبي در زمين و مانند مسافري كه براي شبي خيمه مي زند شده اي؟8

 چرا مثل شخص متحير و مانند جباري كه نمي تواند نجات دهد هستي؟ اما تو اي خداوند درميان ما هستي و ما به نام تو ناميده شده ايم پس ما را ترك 9
 .منما

ين خداوند ايشان را مقبول ننمود و حال بنابرا. ايشان به آواره گشتن چنين مايل بوده اند و پايهاي خود را باز نداشتند:  خداوند به اين قوم چنين مي گويد10
 .عصيان ايشان را به ياد آورده، گناه ايشان را جزا خواهد داد

 !براي خيريت اين قوم دعا منما«:  و خداوند به من گفت11
مود بلكه من ايشان را به شمشير  چون روزه گيرند نالة ايشان را نخواهم شنيد و چون قرباني سوختني و هدية آردي گذرانند ايشان را قبول نخواهم فر12

 .و قحط و وبا هالك خواهم ساخت
آه اي خداوند يهوه اينك انبيا به ايشان مي گويند كه شمشير را نخواهيد ديد و قحطي به شما نخواهد رسيد بلكه شما را در اين مكان سالمتي :  پس گفتم13

 .پايدارخواهم داد
من ايشان را نفرستادم و به ايشان امري نفرمودم و تكلّم ننمودم، بلكه ايشان به . ن به دروغ نبوت   مي كننداين انبيا به اسم م:  پس خداوند مرا گفت14

 .رؤياهاي كاذب و سحر و بطالت و مكر دلهاي خويش براي شما نبوت مي كنند
 ام ومي گويند كه شمشير قحط در اين زمين نخواهد شد مي گويد  اين انبيا كه به اسم من نبوت مي كنند و من ايشان را نفرستاده  بنابراين خداوند دربارة15

 .كه اين انبيا به شمشير قحط كشته خواهند شد
 و اين قومي كه براي ايشان نبوت مي كنند در كوچه هاي اورشليم به سبب قحط و شمشير انداخته خواهند شد و كسي نخواهد بود كه ايشان و زنان 16

 .شان را دفن كند زيرا شرارت ايشان را بر ايشان خواهيم ريختايشان و پسران و دختران اي
چشمان من شبانه روز اشك مي ريزد و آرامي ندارد زيراكه آن دوشيزه يعني دختر قوم من به شكستگي عظيم و صدمة :  پس اين كالم را به ايشان بگو17

 .بي نهايت سخت شكسته شده است
م اينك كشتگان شمشير و اگر به شهر داخل شوم اينك بيماران از گرسنگي زيرا كه هم انبيا و كهنه در زمين  اگر به صحرا بيرون روم اينك بيرون رو18

 .تجارت مي كنند و هيچ نمي دانند
متي انتظار  آيا يهودا را بالّكل ترك كرده اي و آيا جانت صيهون را مكروه داشته است؟ چرا ما را چنان زده اي كه براي ما هيچ عالجي نيست؟ براي سال19

 .كشيديم اما هيچ خيري نيامد و براي زمان شفا و اينك اضطراب پديد آمد
 . اي خداوند به شرارت خود و به عصيان پدران خويش اعتراف مي نماييم زيراكه به تو گناه ورزيده ايم20
 .ا بستي به ياد آورده، آن را مشكنعهد خود را كه با م. كرسي جالل خويش را خوار مشمار.  به خاطر اسم خود ما را رد منما21
 آيا درميان اباطيل امت ها هستند كه باران ببارانند و آيا آسمان مي تواند بارش بدهد؟ مگر تو اي يهوه خداي ما همان نيستي و به تو اميدوار هستيم 22

 .چونكه تو فاعل همة اينكارها مي باشي
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ايشان از حضور من دور انداز تا بيرون . ل به حضور من مي ايستادند، جان من به اين قوم مايل نمي شداگر چه هم موسي و سموئي: و خداوند مرا گفت 1
 .روند

 آنكه مستوجب موت است به موت وآنكه مستحق شمشير است به  :خداوند چنين مي فرمايد:  و اگر به تو بگويند به كجا بيرون رويم، به ايشان بگو2
 .ت به قحط و آنكه اليق اسيري است به اسيريشمشير و آنكه سزاوار قحط اس

يعني شمشير براي كشتن و سگان براي دريدن و مرغان هوا و حيوانات صحرا براي خوردن و : بر ايشان چهار قسم خواهم گماشت:  و خداوند مي گويد3
 .هالك ساختن

 . پادشاه يهودا و كارهايي كه در اورشليم كرد و ايشان را در تمامي ممالك جهان مشّوش خواهم ساخت به سبب منسي ابن حزقّيا4
  زيرا اي اورشليم كيست كه بر تو ترحم نمايد و كيست كه براي تو ماتم گيرد و كيست كه يكسو برود تا از سالمتي تو بپرسد؟5
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هالك ساخت زيرا كه از پشيمان شدن بيزار  تو را   چونكه تو مرا ترك كرده، به عقب برگشتي من نيز دست خود را بر تو دراز كرده، : خداوند مي گويد6
 .گشتم

 . و ايشان را در دروازه هاي زمين با غربال خواهم بيخت و قوم خود را بي اوالد ساخته، هالك خواهم نمود چونكه از راههاي خود بازگشت نكردند7
ر جوانان تاراج كننده اي خواهم آورد و ترس و آشفتگي را بر شهر  بيوه زنان ايشان برايم از ريگ دريا زياده شده اند، پس بر ايشان در وقت ظهر بر ماد8

 .ناگهان مستولي خواهم گردانيد
من بقية ايشان را :  زايندة هفت ولد زبون شده، جان بداد و آفتاب او كه هنوز روز باقي بود و غروب كرد و او خجل و رسوا گرديد و خداوند مي گويد9

 .واهم سپردپيش روي دشمنان ايشان به شمشير خ
معهذا هر يك از ايشان مرا لعنت . نه به ريوا دادم و نه به ريوا گرفتم.  واي بر من كه تو اي مادرم مرد جنگجو و نزاع كننده اي براي تمامي جهان زاييدي10

 .مي كنند
 .تنگي نزد تو متزلزل خواهم گردانيدالبته تو را براي نيكويي رها خواهم ساخت و هر آينه دشمن را در وقت بال و در  : خداوند مي گويد11
  آيا آهن مي تواند آهن شمالي و برنج را بشكند؟12

 . توانگري و خزينه هايت را نه به قيمت، بلكه به همة گناهانت و در تمامي حدودت به تاراج خواهم داد13
 ». من افروخته شده شما را خواهد سوخت و تو را همراه دشمنانت به زميني كه نمي داني خواهم كوچانيد زيرا كه ناري در غضب14
 اي خداوند، او اين را مي داني پس مرا بياد آورده، از من تفقّد نما و انتقام مرا از ستمكارانم بگير و به دير غضبي خويش مرا تلف منما و بدان كه به 15

 .خاطر تو رسوايي را كشيده ام
 .زيراكه به نام تو اي  يهوه خداي صبايوت ناميده شده ام. ي و ابتهاج دل مي گرديد سخنان تو يافت شد و آنها را خوردم و كالم تو شاد16
 .به سبب دست تو به تنهايي نشستم زيراكه مرا از خشم مملّو ساختي.  در مجلس عشرت كنندگان ننشستم و شادي ننمودم17
  و براي من مثل چشمة فريبنده و آب ناپايدار خواهي شد؟ درد من چرا دايمي است و جراحت من چرا مهلك و عالج ناپذير مي باشد؟ آيا ت18
اگر بازگشت نمايي من بار ديگر تو را به حضور خود قايم خواهم ساخت و اگر نفايس را از رذايل بيرون كني، آنگاه تو  « : بنابراين خداوند چنين مي گويد19

 .ن بازگشت نخواهي نمودمثل دهان من خواهي بود و ايشان نزد توخواهند برگشت و تو نزد ايشا
من براي :  و من تو را براي اين قوم ديوار برنجين حصاردار خواهم ساخت و با تو جنگ خواهند نمود، اما بر تو غالب نخواهند آمد زيرا خداوند مي گويد20

 .نجات دادن و رهانيدن تو با تو هستم
 .ن فديه خواهم نمود و تو را از دست شريران خواهم رهانيد و تو را از كف ستمكيشا21

 
16 

 :كالم خداوند بر من نازل شده، گفت و 1

 .براي خود زني مگير و تو را در اين مكان پسران و دختران نباشد( 2

توليد  زيرا خداوند دربارة پسراني و دختراني كه در اين مكان مولود شوند و دربارة مادراني كه ايشان را بزايند و پدراني كه ايشان را در اين زمين 3
 :نمايند چنين مي گويد

براي ايشان ماتم نخواهند گرفت و دفن نخواهند شد بلكه بر روي زمين سرگين خواهند بود و به شمشير و قحط تباه .  به بيماريهاي مهلك خواهند مرد4
  . خواهند شد و الشهاي ايشان غذاي مرغان هوا و وحوش زمين خواهد بود

 خانة نوحه گري داخل مشو و براي ماتم گرفتن نرو و براي ايشان تعزيت منما زيرا خداوند مي گويد كه سالمتي خود  به : زيرا خداوند چنين مي گويد5
  .يعني احسان و مراحم خويش را از اين قوم خواهم برداشت

 مجروح  نخواهند ساخت و موي  هم بزرگ و هم كوچك در اين زمين خواهند مرد و دفن نخواهند شد و براي ايشان ماتم نخواهم گرفت وخويشتن را6
  .خود را نخواهند تراشيد

 تعزيت را با ايشان براي پدر و مادر ايشان هم نخواهند   و براي ماتم گري نان را پاره نخواهند كرد تا ايشان را براي مردگان تعزيت نمايند و كاسة7
  .نوشيد

  . و تو به خانة بزم داخل مشو و با ايشان براي اكل و شرب منشين8
اينك من در ايام شما و در نظر شما آواز خوشي و آواز شادماني و آواز داماد و آواز عروس را از :  زيراكه يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد9

  .اين مكان خواهم برداشت
ين بالي عظيم را به ضّد ما گفته است و عصيان  و هنگامي كه همة سخنان را به اين قوم بيان كني و ايشان از تو بپرسند كه خداوند از چه سبب تمامي ا10

  و گناهي كه به يهوه خداي خود ورزيده ايم چيست؟      
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 آنها را عبادت و سجده نموده، و مرا  از اين جهت كه پدران شما مرا ترك كردند و خدايان غير را پيروي نموده،: خداوند مي گويد:  آنگاه تو به ايشان بگو11
  .ا نگاه نداشتندترك كرده، شريعت مر

  . و شما از پدران خويش زياده شرارت ورزيديد چونكه هر يك از شما سركشي دل شرير خود را پيروي نموديد و به من گوش نگرفتيد12
ادت خواهيد نمود زيرا  بنابراين من شما را از اين زمين به زميني كه شما و پدران شما ندانسته ايد خواهم انداخت و در آنجا شبانه روز خدايان غير را عب13

 .كه من بر شما ترحم نخواهم نمود
  .اينك ايامي مي آيد كه بار ديگر گفته نخواهد شد قسم به حيات يهوه كه بني اسرائيل را از زمين مصر بيرون آورد:  بنابراين خداوند مي گويد14
زيرا من ايشان را به زميني كه به .  كه ايشان را به آنها رانده بود برآورد بلكه قسم به حيات يهوه كه بني اسرائيل را از زمين شمال و همة زمينهايي15

  .     پدران ايشان داده ام باز خواهم آورد
اينك ماهي گيران بسيار را خواهم فرستاد تا ايشان را صيد نمايند و بعد از آن صيادان بسيار را خواهم فرستاد تا ايشان را از هر كوه :  خداوند مي گويد16

  .و هر تلّ و از سوراخهاي صخره ها شكار كنند
  . زيرا چشمانم بر همة راههاي ايشان است و آنها از نظر من پنهان نيست و عصيان ايشان از چشمان من مخفي ني17
ميراث مرا به مكروهات  و من اول عصيان و گناهان ايشان را مكافات مضاعف خواهم رسانيد چونكه زمين مرا به الشهاي رجاسات خود ملوث نموده و 18

 .خويش مملو ساخته اند
پدران ما جز دروغ و اباطيل و : امت ها از كرانهاي زمين نزد تو آمده، خواهند گفت! اي خداوند كه قوت من و قلعة من و در روز تنگي پناهگاه من هستي 19

  .چيزهايي را كه فايده نداشت وارث هيچ نشدند
 ود خدايان بسازد و حال آنكه آنها خدا نيستند؟ آيا مي شود كه انسان براي خ20

 بنابراين هان اين مرتبه ايشان را عارف خواهم گردانيد بلي دست خود و جبروت خويش را معروف ايشان خواهم ساخت و خواهند دانست كه اسم من 21
 .يهوه است

  
17 

 .  بر شاخهاي مذبح هاي شما منقوش استو بر لوح دل ايشان و. گناه يهودا به قلم آهنين و نوك الماس مرقوم است 1

   مادامي كه پسران ايشان مذبح هاي خود و اشيريم خويش را نزد درختان سبز و بر تلّهاي بلند ياد مي دارند، 2
همة حدود خود  اي كوه من كه در صحرا هستي توانگري و تمامي خزاين تو را به تاراج خواهم داد و مكانهاي بلند تو را نيز به سبب گناهي كه در 3

  .ورزيده اي
 و تو از خودت نيز ملك خويش را كه به تو داده ام بي زرع خواهي گذاشت و دشمنانت را در زميني كه نمي داني خدمت خواهي نمود زيرا آتشي در 4

 . غضب من افروخته ايد كه تا به ابد مشتعل خواهد بود

  .وكّل دارد و بشر را اعتماد خويش سازد و دلش از يهوه منحرف باشدملعون باد كسي كه بر انسان ت«:  وخداوند چنين مي گويد5
 و او مثل درخت عرعردر بيابان خواهد بود و چون نيكويي آيد آن را نخواهد ديد بلكه در مكان هاي خشك بيابان در زمين شورة غير مسكون ساكن 6

  .   خواهد شد
  .تماد او باشد مبارك باد كسي كه بر خداوند توكّل دارد و خداوند اع7
 او مثل درخت نشانده بر كنار آب خواهد بود كه ريشه هاي خويش را بسوي نهر پهن مي كند و چون گرما بيايد نخواهد ترسيد و برگش شاداب خواهد 8

  . ماند و در خشكسالي انديشه نخواهد داشت و از آوردن ميوه باز نخواهد ماند
  ريض است كيست كه آن را بداند؟ دل از همه چيز فربينده تر است و بسيار م9
 . من يهوه تفتيش كنندة دل و آزمايندة گُرده ها هستم تا به هركس برحسب راههايش و بر وفق ثمرة اعمالش جزا دهم10
واهد كرد و در در نصف روزهايش آن را ترك خ.  مثل كبك كه بر تخمهايي كه ننهاده باشد بنشيند، همچنان است كسي كه مال را به بي انصافي جمع كند11

  .آخرت خود احمق خواهد بود
  . موضع قدس ما كرسي جالل و از ازل مرتفع است12
آناني كه از من منحرف شوند در زمين مكتوب خواهند شد چونكه .  اي خداوند كه اميد اسرائيل هستي همگاني كه تو را ترك نمايند خجل خواهند شد13

  .اندخداوند را كه چشمة آب حيات است ترك نموده 
  .مرا نجات بده، پس ناجي خواهم شد زيرا كه تو تسبيح من هستي.  اي خداوند مرا شفا بده، پس شفا خواهم يافت14
  .كالم خداوند كجاست؟ اآلن واقع بشود«:  اينك ايشان به من مي گويند15
  .آنچه از لبهايم بيرون آمد به حضور تو ظاهر بود. استم و اما من از بودن شبان براي پيروي تو تعجيل ننمودم و تو  مي داني كه يوم بال را نخو16
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  . براي من باعث ترس مباش كه در روز بال ملجاي من تويي17
 .ايشان بياور و ايشان را به هالكت مضاعف هالك كن.  ستمكاران من خجل شوند اما من خجل نشوم18
دشاهان يهودا از آن داخل مي شوند و از آن بيرون مي روند و نزد همة دروازه هاي برو و نزد دروازة پسران قوم كه پا« خداوند به من چنين گفت كه 19

  .اورشليم بايست
  !از پادشاهان يهودا و تمامي يهودا و جميع سكنة اورشليم كه از اين دروازه ها داخل مي شويد كالم خداوند را بشنويد:  و به ايشان بگو20
  . ر باشيد و در روز سبت هيچ باري حمل نكنيد و آن را داخل دروازه هاي اورشليم مسازيدبر خويشتن با حذ:  خداوند چنين مي گويد21
 . و در روز سبت هيچ باري از خانه هاي خود بيرون مياوريد و هيچكار مكنيد بلكه روز سبت را تقديس نماييد چنانكه به پدران شما امر فرمودم22
  .فرا نداشتند بلكه گردنهاي خود را سخت ساختند تا نشنوند و تأديب را نپذيرند اما ايشان نشنيدند و گوش خود را 23
اگر مرا حقيقتاً بشنويد و در روز سبت، هيچ باري از دروازه هاي اين شهر داخل نسازيد و روز سبت را تقديس نموده، هيچكار در :  و خداوند مي گويد24

  آن نكنيد،
اود نشسته و بر ارابه ها و اسبان سوار شده، ايشان و سروران ايشان مردان يهودا و ساكنان اورشليم از دروازه  پادشاهان و سروران بر كرسي د25

  .بود هاي اين شهر داخل خواهند شد و اين شهر تا به ابد مسكون خواهد
هند آمد و قرباني هاي سوختني و ذبايح و هداياي  و از شهرهاي يهودا و از نواحي اورشليم و از زمين بنيامين و از همواري و كوهستان و جنوب خوا26

  .آردي و بخور خواهند آورد و ذبايح تشكّر را به خانة خداوند خواهند آورد
 و اگر مرا نشنيده روز سبت را تقديس ننماييد و در روز سبت باري برداشته، به شهرهاي اورشليم داخل سازيد آنگاه در دروازه هايش آتشي خواهم 27
 .وخت كه قصرهاي اورشليم را خواهد سوخت و خاموش نخواهد شدافر
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  :كالمي كه از جانب خداوند به ارميا نازل شده، گفت 1
 . برخيز و خانة كوزه گر فرود آي كه در آنجا كالم خود را به تو خواهم شنوانيد2
  . پس به خانة كوزه گر فرود شدم و اينك او بر چرخهاي كارمي كرد3
  . از گل مي ساخت در دست كوزه گر ضايع شد پس دوباره ظرفي ديگر از آن ساخت بطوري كه به نظر كوزه گر پسند آمد كه بسازد و ظرفي كه4
  : آنگاه كالم خداوند به من نازل شده، گفت5
 كوزه گر است، همچنان شما اي خاندان اي خاندان اسرائيل آيا من مثل اين كوزه گر با شما عمل نتوانم نمود زيرا چنانكه گل در دست:  خداوند مي گويد6

  .اسرائيل در دست من مي باشيد
   هنگامي كه دربارة امتي يا مملكتي براي كندن و منهدم ساختن و هالك نمودن سخني گفته باشم،7
  . د نموده ام خواهم برگشت اگر آن امتي كه دربارة ايشان گفته باشم از شرارت خويش بازگشت نمايند، آنگاه از آن باليي كه به آوردن آن قص8
   و هنگامي كه دربارة امتي يا مملكتي به جهت بنا كردن و غرس نمودن سخن گفته باشم،9
  . اگر ايشان در نظر من شرارت ورزند و قول مرا نشنوند آنگاه از آن نيكويي كه گفته باشم كه براي ايشان بكنم خواهم برگشت10
اينك من به ضد شما باليي مهيا مي سازم و قصدي به خالف شما : م را خطاب كرده، بگو كه خداوند چنين مي گويد اآلن مردان يهودا و ساكنان اورشلي11

  .پس شما هركدام از راه زشت خود بازگشت نماييد و راهها و اعمال خود را اصالح كنيد. مي نمايم
  .يم نمود و هركدام موافق سركشي دل شرير خود رفتارخواهيم كرداميد نيست زيرا كه افكار خود را پيروي خواه:  اما ايشان خواهند گفت12
  .درميان امت ها سؤال كنيد كيست كه مثل اين چيزها را شنيده باشد؟ دوشيزة اسرائيل كار بسيار زشت كرده است:  بنابراين خداوند چنين مي گويد13
  ور جاري  مي شود خشك گردد؟ آيا برف لبنان از صخرة صحرا باز ايستد يا آبهاي سرد كه از جاي د14
 زيراكه قوم من مرا فراموش كرده براي اباطيل بخور مي سوزانند و آنها ايشان را از راههاي ايشان يعني از طريق هاي قديم مي لغزانند تا در كوره 15

  .راهها به راههايي كه ساخته نشده است راه بروند
  .نند به حدي كه هركه از آن گذر كند متحير شده، سر خود را خواهد جنبانيد تا زمين خود را ماية حيرت و سخرية ابدي بگردا16
 . من مثل باد شرقي ايشان را از حضور دشمنان پراكنده خواهم ساخت و در روز مصيبت ايشان پشت را به ايشان نشان خواهم داد و نه رو را17
كه شريعت از كاهنان و مشورت از حكيمان و كالم از انبيا ضايع نخواهد شد پس بياييد تا او را به بياييد تا به ضد ارميا تدبيرها نماييم زيرا :  آنگاه گفتند18

 .زبان خود بزنيم و هيچ سخنش را گوش ندهيم
  ! اي خداوند مرا گوش بده و آواز دشمنان مرا بشنو19
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اد آور كه چگونه به حضور تو ايستاده بودم تا دربارة ايشان سخن بي.  آيا بدي به عوض نيكويي ادا خواهد شد زيراكه حفره اي براي جان من كنده اند20
  .نيكو گفته، حدت خشم تو را از ايشان بگردانم

 پس پسران ايشان را به قحط بسپار و ايشان را به دم شمشير تسليم نما و زنان ايشان، بي اوالد و بيوه گردند و مردان ايشان به سختي كشته شوند و 21
  .ر جنگ به شمشير مقتول گردندجوانان ايشان، د

 و چون فوجي بر ايشان ناگهان بياوري نعره اي از خانه هاي ايشان شنيده شود زيرا به جهت گرفتاركردنم حفره اي كنده اند و دامها براي پايهايم پنهان 22
  .نموده

پس عصيان ايشان را ميامرز و گناه ايشان را از نظرخويش محو .  اما تو اي خداوند تمامي مشورتهايي را كه ايشان به قصد جان من نموده اند مي داني23
 .مساز بلكه ايشان به حضور تو لغزانيده شوند و در حين غضب خويش، با ايشان عمل نما

  
19 

  .برو و كوزة سفالين از كوزه گر بخر و بعضي از مشايخ قوم و مشايخ كهنه را همراه خود بردار«: خداوند چنين گفت 1
  . سخناني را كه به تو خواهم گفت در آنجا ندا كن ي ابن هنّوم كه نزد دهنة دروازة كوزه گران است بيرون رفته، و به واد2
اينك بر اين مكان چنان باليي خواهم : يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد! اي پادشاهان يهودا و سكنة اورشليم كالم خداوند را بشنويد:  و بگو3

  .كس كه آن را بشود صدا خواهد كردآورد كه گوش هر 
 زانرو كه مرا ترك كردند و اين مكان را خوار شمردند و بخور در آن براي خدايان غير كه نه خود ايشان و نه پدران ايشان و نه پادشاهان يهودا آنها را 4

  .شناخته بودند سوزانيدند و اين مكان را از خون بي گناهان مملّو ساختند
د براي بعل بنا كردند تا پسران خود را به جاي قرباني هاي سوختني براي بعل بسوزانند كه من آن امر نفرموده و نگفته و در دلم نگذشته  و مكانهاي بلن5

  .بود
  .اينك ايآمي مي آيد كه اين مكان به توفت يا به وادي ابن هنّوم ديگر ناميده نخواهد شد بلكه به وادي قتل:  بنابراين خداوند مي گويد6
 و مشورت يهودا و اورشليم را در اين مكان باطل خواهم گردانيد و ايشان را از حضور دشمنان ايشان و به دست آناني كه قصد جان ايشان دارند 7

  .خواهم انداخت و الشهاي ايشان را خوراك مرغان هوا و حيوانات زمين خواهم ساخت
  .حدي كه هر كه از آن عبور كند متحير شده، به سبب جميع باليايش سخريه خواهد نمود و اين شهر را ماية حيرت و سخريه خواهم گردانيد به 8
 و گوشت پسران ايشان و گوشت دختران ايشان را به ايشان خواهم خورانيد و در محاصره و تنگي كه دشمنان و جويندگان جان ايشان بر ايشان 9

  .  هركس گوشت همساية خود را خواهد خورد خواهند آورد،
  . آنگاه كوزه را به نظر آناني كه همراه تو مي روند بشكن10
به نوعي كه كسي كوزة كوزه گر را مي شكند و آن را ديگر اصالح نتوان كرد همچنان اين قوم و اين : يهوه صبايوت چنين مي گويد:  و  ايشان را بگو11

 .دفن كردن باقي نماندشهر را خواهم شكست و ايشان را در توقف دفن خواهند كرد تا جايي براي 
  .به مكان و به ساكنانش چنين عمل خواهم نمود و اين شهر را مثل توفت خواهم ساخت:  خداوند مي گويد12
 و خانه هاي اورشليم و خانه هاي پادشاهان يهودا مثل مكان توفت نجس خواهد شد يعني همة خانه هايي كه بر بامهاي آنها بخور براي تمامي لشكر 13

 .زانيدند و هداياي ريختني براي خدايان غير ريختندآسمان سو
  : به تمامي قوم گفت  پس ارميا از توفت كه خداوند او را به جهت نبوت كردن به آنجا فرستاده بود باز آمد و در صحن خانة خداوند ايستاده،14
يش، تمامي باليا را كه درباره اش گفته ام وارد خواهم آورد زيرا كه اينك من بر اين شهر و بر همة قريه ها:  يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد15

 . كالم مرا نشنيدند گردن خود را سخت گردانيده،
 

20 

  .و فشحور بن امير كاهن كه ناظر اول خانة خداوند بود، ارميا نبي را كه به اين امور نبوت مي كرد شنيد 1
  . عالي بنيامين كه نزد خانة خداوند بود گذاشت  اي كه نزد دروازة پس فشحور ارمياي نبي را زده، او را در كنده2
  . خداوند اسم تو را نه فحشور بلكه ماجور مسايب خوانده است : و در فرداي آن روز فشحور ارميا را از كنده بيرون آورد و ارميا وي را گفت3
يع دوستانت مي گردانم و ايشان به شمشير دشمنان خود خواهند افتاد و  اينك من تو را مورث ترس خودت و جم : زيرا كه خداوند چنين مي گويد4

چشمانت خواهد ديد و تمامي يهودا را به دست پادشاه بابل تسليم خواهم كرد كه او ايشان را به بابل به اسيري برده، ايشان را به شمشير به قتل خواهد 
  .رسانيد
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و جميع نفايس آن را تسليم خواهم كرد و همة خزانه هاي پادشاهان يهودا را به دست دشمنان ايشان  و در تمامي دولت اين شهر و تمامي مشقّت آن را 5
  .خواهم سپرد كه ايشان را غارت كرده و گرفتار نموده، به بابل خواهند برد

 . مرد و در آنجا دفن خواهيد شد و تو اي فشحور با جميع دوستانت كه نزد ايشان به دروغ نبوت كردي، به بابل داخل شده، در آن جا خواهيد6
  .تمامي روز مضحكه شدم و هركس مرا استهزا مي كند. از من زور آور تر بودي و غالب شدي.  اي خداوند مرا فريفتي پس فريفته شدم7
 .ن موجب عار و استهزا گرديده است زيرا هرگاه مي خواهم تكلّم نمايم ناله مي كنم و به ظلم و غارت ندا مي نمايم زيرا كالم خداوند تمامي روز براي م8
 پس گفتم كه او را ذكر نخواهم نمود و بار ديگر به اسم او سخن نخواهم گفت، آنگاه در دل من مثل آتش افروخته شد و در استخوانهايم بسته گرديد و از 9

  .خودداري خسته شده، باز نتوانستم ايستاد
خوف بود و جميع اصدقاي من گفتند بر او شكايت كنيد و ما شكايت خواهيم نمود و مراقب لغزيدن من  زيرا كه از بسياري مذمت شنيدم و از هر جانب 10

  . انتقام خود را از او بكشيم مي باشند و مي گويند كه شايد او فريفته خواهد شد تا بر وي غالب آمده،
زيد و غالب نخواهند آمد و چونكه به فطانت رفتارننمودند به رسوايي ابدي  ليكن خداوند با من مثل جبآر قاهر است از اين جهت ستمكاران من خواهند لغ11

  .  كه فراموش نخواهند شد بي نهايت خجل خواهند گرديد
زد  اما اي يهوه صبايوت كه عادالن را مي آزمايي و گرده ها و دلها را مشاهده مي كني، بشود كه انتقام تو را از ايشان ببينم زيرا كه دعوي خويش را ن12

  .تو كشف نمودم
 .  براي خداوند بسراييد و خداوند را تسبيح بخوانيد زيراكه جان مسكينان را از دست شريران رهايي داده است13

  . ملعون باد روزي كه در آن مولود شدم و مبارك مباد روزي كه مادرم مرا زاييد14
  .ي زاييده شده است و او را بسيار شادمان گردانيد ملعون باد كسي پدر مرا مژده داد و گفت كه براي تو ولد نرينه ا15
  . و آنكس مثل شهرهايي كه خداوند آنها را شفقت ننموده، واژگون ساخت بشود و فريادي در صبح و نعره اي در وقت ظهر بشنود16
  . زيرا كه مرا از رحم نكشت تا مادرم قبر من باشد و رحم او هميشه آبستن ماند17
 آمدم تا مشقّت و غم را مشاهده نمايم و روزهايم در خجالت تلف شود؟  چرا از رحم بيرون 18
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    :كالمي كه به ارميا از جانب خداوند نازل شده وقتي كه صدقيا پادشاه فحشور بن ملْكيا و صَفنيا ابن معساي كاهن را نزد وي فرستاده، گفت 1
 بابل با ما جنگ مي كند شايد كه خداوند موافق كارهاي عجيب خود را با ما عمل نمايد تا او ازما  براي ما از خداوند مسألت نما زيرا كه نبوكدرصّر پادشاه2

  .برگردد
        :به صدقيا چنين بگوييد«:  و ارميا به ايشان گفت3
انيهاي كه شما را از بيرون ديوارها اينك من اسلحة جنگ را به دست شماست و شما با آنها با پادشاه بابل و كلد:  يهوه خداي اسرائيل چنين مي فرمايد4

  .محاصره نموده اند جنگ مي كنيد و برمي گردانم و ايشان را در اندرون اين شهر جمع خواهم كرد
  . و من به دست دراز و بازوي قوي و به غضب و حدت و خشم عظيم با شما مقاتله خواهم نمود5
  .اهم زد كه به وباي سخت خواهند مرد و ساكنان اين شهر را هم از انسان و هم از بهايم خو6
 و خداوند مي گويد كه بعد از آن صدقّيا پادشاه يهودا و بندگانش و اين قوم يعني آناني كه از وبا و شمشير و قحط در اين شهر باقي مانده باشند به 7

اهم نمود تا ايشان را به دم شمشير بكشد و او بر دست نبوكدرصّر پادشاه بابل و به دست دشمنان ايشان و به دست جويندگان جان ايشان تسليم خو
  .ايشان رأفت و شفقت و ترحم نخواهد نمود

  اينك من طريق موت را پيش شما مي گذارم؛:   و به اين قوم بگو كه خداوند چنين مي فرمايد8
 زنده خواهد  انياني كه شما را محاصره نموده اند بيفتد، هر كه در اين شهر بماند از شمشير و قحط و وبا خواهد مرد، اما هركه بيرون رود و به دست كلد9

  .ماند و جانش براي او غنيمت خواهد شد
 آن را به آتش خواهد  من روي خود را بر اين شهر به بدي و نه به نيكويي برگدرانيدم و به دست پادشاه بابل تسليم شده،:  زيرا خداوند مي گويد10

 .سوزانيد
  :اه يهودا بگو كالم خداوند را بشنود خاندان پادش  و دربارة11
بامدادان به انصاف داوري نماييد و مغضوبان را از دست ظالمان برهانيد مبادا حدت خشم من به سبب بدي :  اي خاندان داود خداوند چنين مي فرمايد12

  .اعمال شما مثل آتش صادر گردد و مشتعل شده، خاموش كننده اي نباشد
ساكنة وادي و اي صخرة هامون كه مي گوييد كيست كه به ضّد ما فرود آيد و كيست كه به مسكنهاي ما داخل شود اينك من به اي :  خداوند مي گويد13

  .ضّد تو هستم
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 و خداوند مي گويد برحسب ثمرة اعمال شما به شما عقوبت خواهم رسانيد و آتشي در جنگل اين شهر خواهم افروخت كه تمامي حوالي آن را خواهد 14
 .انيدسوز
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  .به خانة پادشاه يهودا فرود آي و در آنجا متكلّم شو  « :خداوند چنين گفت 1
  :اي پادشاه يهودا كه بر كرسي داود نشسته اي، تو و بندگانت و قومت كه به اين دروازه ها داخل مي شويد كالم خداوند را بشنويد:  و بگو2
مغضوبان را از دست ظالمان برهانيد و بر غربا و يتيمان و بيوه زنان ستم و جور منماييد و  ريد وانصاف و عدالت را اجرا دا:  خداوند چنين مي گويد3

  .خون بي گناهان را در اين مكان مريزيد
 قوم خود بر  زيرا اگر اين كار را بجا آوريد همانا پادشاهاني كه بر كرسي داود بنشينند، از دروازه هاي اين خانه داخل خواهند شد و هريك با بندگان و4

  .ارابه ها و اسبان سوار خواهند گرديد
  .    اما اگر سخنان را نشنويد خداوند مي گويد كه به ذات خود قسم مي خوردم كه اين خانه را خراب خواهد شد5
من تو را به بيابان و شهرهاي غير مسكون  اگر چه تو نزد من جلعاد و قلّه لبنان  مي باشي ليكن  : خاندان پادشاه يهودا چنين مي گويد  زيرا خداوند دربارة6

  .مبدل خواهم ساخت
  . و بر تو خراب كنندگان كه هر يك با آالتش باشد معين مي كنم و ايشان بهترين سروهاي آزاد تو را قطع نموده، به آتش خواهند افكند7
  . به اين شهر عظيم چرا چنين كرده است و امت هاي بسيار چون از اين شهر عبور نمايند به يكديگر خواهند گفت كه خداوند8
 .  و جواب خواهند داد از اين سبب كه عهد يهوه خداي خود را ترك كردند و خدايان غير را سجده و عبادت  نمودند9

مين مولد خويش را نخواهد زار زار بگرييد براي او كه مي رود زيرا كه ديگر مراجعت نخواهد كرد و ز.  براي مرده گريه منماييد و براي او ماتم مگيريد10
  .ديد

 شلّوم بن يوشّيا پادشاه يهودا كه بجاي پدر خود يوشيا پادشاه شد و از اين مكان بيرون رفته است چنين مي گويد كه ديگر به اينجا   زيرا خداوند دربارة11
  .برنخواهد گشت

 .از نخواهد ديدخواهد مرد و اين زمين را ب  بلكه در مكاني كه او را به اسيري برده اند12
 خود مجاّناً خدمت مي گيرد و مزدش را به او   واي بر آن كسي كه خانة خود را به بي انصافي و كوشكهاي خويش را به ناحق بنا  مي كند كه از همساية13

  .نمي دهد
فد و سقف آن را از سرو آزاد مي پوشاند و با  وسيع و اطاقهاي مروح براي خود بنا مي كنم و پنجره ها براي خويشتن مي شكا  كه مي گويد خانة14

  .شنجرف رنگ مي كند
 آنگاه   آيا ازا ين جهت كه با سروهاي آزاد مكارمت مي نمايي،  سلطنت خواهي كرد؟ آيا پدرت اكل و شرب نمي نمود و انصاف و عدالت را بجا نمي آورد،15

  برايش سعادتمندي مي بود؟
   :مگر شناختن من اين نيست؟ خداوند مي گويد.  آنگاه سعادتمندي مي شد ، فقير و مسكين را دادرسي مي نمود16
  . اما چشمان و دل تو نيست جز براي حرص خودت و براي ريختن خون بي گناهان و براي ظلم و ستم تا آنها را بجا آوري17
 آه اي برادر من يا آه اي خواهر  : ماتم نخواهند گرفت و نخواهند گفت كه برايش : بنابراين خداوند دربارة يهوياقيم بن يوشيا پادشاه يهودا چنين مي گويد18

  . آه اي آقا يا آه اي جالل وي :و نوحه نخواهند كرد و نخواهند گفت
 .  كشيده شده و بيرون از دروازه هاي اورشليم بجاي دور انداخته شده به دفن االغ مدفون گرديد19

  .و از عباريم فرياد كن زيراكه جميع دوستانت تلف شده اند.  آواز خود را به باشان بلند كنبه فراز لبنان برآمده، فرياد برآور و 20
  .همين از طفوليت عادت تو بوده است كه به آواز من گوش ندهي.  در حين سعادتمندي تو به تو سخن گفتم، اما نگفتي گوش نخواهم گرفت21
  .پس در آن وقت به سبب تمامي شرارتت خجل و رسوا خواهي شد. ه اسيري خواهند رفت باد تمامي شبانانت را خواهد چرانيد و دوستانت ب22
 هنگامي كه اَلمها و درد مثل زني كه مي زايد تو را فرو مي گيرد چه قدر  ! خويش را در سروهاي آزاد مي سازي  اي كه در لبنان ساكن هستي و آشيانة23

   بر تو افسوس خواهند كرد؟
  . حيات من قسم كه اگر چه كنياهو ابن يهوياقيم پادشاه يهودا خاتم بر دست راست من مي بود هر آينه تو را از آنجا مي كندمبه:  يهوه مي گويد24
  و تو را به دست آناني كه قصد جان تو را دارند و به دست آناني كه از ايشان ترساني و به دست نبوكدرصّر پادشاه بابل و به دست كلدانيان تسليم 25

  . نمودخواهي
  . به زمين غريبي كه در آن تولّد نيافتيد خواهم انداخت كه درآنجا خواهيد مرد  و تو و مادر تو را كه تو را زاييده،26
 ». اما به زميني كه ايشان بسيار آرزو دارند كه به آن برگردند مراجعت نخواهند نمود27
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ناپسنديده است؟ چرا او با اوالودش به زميني كه آن را نمي شناسند انداخته و افكنده شده  آيا اين مرد كُنياهو ظرفي خوار شكسته مي باشد و يا ظرفي 28
 اند؟

  ! اي زمين اي زمين اي زمين، كالم خداوند را بشنو29
ي كامياب نخواهد اين شخص را بي اوالد و كسي كه در روزگار خود كامياب نخواهند شد بنويس، زيرا كه هيچكس از ذريت و«:  خداوند چنين مي فرمايد30

 .شد و بر كرسي داود نخواهد نشست، و بار ديگر در يهودا سلطنت نخواهد نمود
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  .واي بر شباناني كه گلة مرتع مرا هالك و پراكنده  مي سازند«:  خداوند مي گويد1
. ا پراكنده ساخته و رانده ايد و به آنها توجه ننموده ايدشما گلة مر:  بنابراين، يهوه خداي اسرائيل دربارة شباناني كه قوم مرا مي چرانند چنين مي گويد2

  .پس خداوند مي گويد اينك من عقوبت بدي اعمال شما را بر شما خواهم رسانيد
رور و بسيار  و من بقية گلة خويش را از همة زمينهايي كه ايشان را به آنها رانده ام جمع خواهم كرد و ايشان را به آغلهاي ايشان باز خواهم آورد كه با3

  .خواهند شد
 .قول خداوند اين است» . و براي ايشان شباناني كه ايشان را بچرانند برپا خواهم نمود كه بار ديگر ترسان و مشوش نخواهند شد و مفقود نخواهند گرديد4
موده، به فطانت رفتارخواهد كرد و انصاف و عدالت اينك ايامي مي آيد كه شاخه اي عادل براي داود برپا مي كنم و پادشاهي سلطنت ن«:  خداوند مي گويد5

  .را در زمين مجرا خواهد داشت
  .»يهوه عدالت ما«يهوه صدقينو :  در ايام وي يهودا نجات خواهد يافت و اسرائيل با امنّيت ساكن خواهد شد و اسمي كه به آن ناميده مي شود اين است6
  .يد كه ديگر نخواهند گفت قسم به حيات يهوه كه بني اسرائيل را از زمين مصر برآورداينك ايامي مي آ:  بنابراين خداوند مي گويد7
 بلكه قسم به حيات يهوه كه ذريت خاندان اسرائيل را از زمين شمال و از همة زمينهايي كه ايشان را به آنها رانده بودم بيرون آورده، رهبري نموده است 8

 .و در زمين خود ساكن خواهند شد
بب انبيا دل من در اندرونم شكسته و همة استخوانهايم مسترخي شده است، مثل شخص مست و مانند مرد مغلوب شراب از جهت خداوند و از  به س9

  .  جهت كالم مقدس او گرديده ام
يق ايشان بد و توانايي ايشان باطل  زيرا كه زمين پر از زناكاران است و به سبب لعنت زمين ماتم مي كند و مرتع هاي بيابان خشك شده است زيراكه طر10

  .است
  . شرارت ايشان را هم در خانة خود يافته ام:  چونكه هم انبيا و هم كاهنان منافق اند و خداوند مي گويد11
  . بنابراين طريق ايشان مثل جايهاي لغزنده در تاريكي غليظ براي ايشان خواهد بود كه ايشان عارض خواهم گردانيد12
  .ي سامره حماقتي ديده ام كه براي بعل نبوت كرده، قوم من اسرائيل را گمراه گردانيده اند و در انبيا13
و جميع ايشان براي . مرتكب زنا شده، به دروغ سلوك مي نمايند و دستهاي شريران خويش بازگشت نمايد.  و در انبياي اورشليم نيز چيز هولناك ديدم14

 . گرديده اندمن مثل سدوم و ساكنان آن مانند عموره 

اينك من به ايشان افسنتين خواهم خورانيد و آب تلخ به ايشان خواهم نوشانيد زيرا كه از انبياي «:  بنابراين يهوه صبايوت دربارة آن انبيا چنين مي گويد15
  .اورشليم نفاق در تمامي زمين منتشر شده است

 شما نبوت مي كنند گوش مدهيد زيرا شما را به بطالت تعليم مي دهند و رؤياي دل خود را به سخنان اين انبيايي كه براي:  يهوه صبايوت چنين مي گويد16
  .بيان مي كنند و نه از دهان خداوند

خداوند مي فرمايد كه براي شما سالمتي خواهد بود و به آناني كه به سركشي دل خود سلوك :  و به آناني كه مرا حقير مي شمارند پيوسته مي گويند17
  .يند مي گويند كه بال به شما نخواهد رسيدمي نما

  . زيراكه كيست كه به مشورت خداوند واقف شده باشد تا ببيند و كالم او را بشنود و كيست كه به كالم او گوش فرا داشته، استماع نموده باشد18
  .د آمد اينك باد شديد غضبِ خداوند صادر شده و گردبادي دور مي زند و بر سر شريران فرود خواه19
  .در ايام آخراين را نيكو خواهيد فهميد.  غضب خداوند تا مقاصد دل او را بجا نياورد و به انجام نرساند برنخواهد گشت20
  .به ايشان سخن نگفتم اما ايشان نبوت نمودند.  من اين انبيا را نفرستادم ليكن دويدند21
  .قوم من بيان مي كردند و ايشان را از راه بد و از اعمال شرير ايشان برمي گردانيدند اما اگر در مشورت من قايم مي ماندند، كالم مرا به 22
  آيا من خداي نزديك هستم و خداي دور ني؟:  يهوه مي گويد23
م؟ كالم خداوند اين آيا كسي خويشتن را در جاي مخفي پنهان توان نمود كه من او را نبينم مگر من آسمان و زمين را مملّو نمي ساز:  و خداوند مي گويد24

  .است
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  . سخنان انبيا را كه به اسم من كاذبانه نبوت كردند شنيدم كه گفتند خواب ديدم خواب ديدم25
   اين تا به كي در دل انبيايي كه كاذبانه نبوت مي كنند خواهد بود كه انبياي فريب دل خودشان مي باشند،26
مساية خود باز مي گويند خيال دارند كه اسم مرا ازياد قوم من ببرند، چنانكه پدران ايشان اسم مرا  كه به خوابهاي خويش كه هركدام از ايشان به ه27

  .براي بعل فراموش كردند
 خداوند مي گويد كاه را با گندم چه كاراست؟.  آن نبي اي كه خواب ديده است خواب را بيان كند و آن كه كالم مرا دارد كالم مرا براستي بيان نمايد28

  آيا كالم من مثل آتش نيست و مانند چكشي كه صخره را خرد مي كند؟: و خداوند مي گويد 29
  .اينك من به ضد اين انبيايي كه كالم مرا از يكديگرمي دزدند هستم«:  لهذا خداوند مي گويد30
  .و گفته استا: اينك من به ضد اين انبيا هستم كه زبان خويش را بكار برده، مي گويند:  و خداوند مي گويد31
اينك من به ضد اينان هستم كه به خوابهاي دروغ نبوت مي كنند و آنها را بيان كرده، قوم مرا به دروغها و خيالهاي خود گمراه مي :  و خداوند مي گويد32

  .و من مي گويد كه به اين قوم هيچ نفع نخواهند رسانيد. نمايند
كدام وحي؟ قول خداوند اين است كه شما را ترك :  نموده، گويند كه وحي خداوند چيست؟ پس به ايشان بگو و چون اين قوم يا نبي يا كاهني از تو سؤال33

  .خواهم نمود
  . و آن نبي يا كاهن يا قومي كه گويند وحي يهوه، همانا بر آن مرد و بر خانه اش عقوبت خواهم رسانيد34
  د چنين گوييد كه خداوند چه جواب داده است و خداوند چه گفته است؟  و هركدام از شما به همساية خويش و هركدام به برادر خو35
  . ليكن وحي يهوه را ديگر ذكر منماييد زيرا كالم هركس وحي او خواهد بود چونكه كالم خداي حي يعني يهوه صبايوت خداي ما را منحرف ساخته ايد36
  به تو چه گفته است؟ و به نبي چنين بگو كه خداوند به تو چه جواب داده و خداوند 37
وحي يهوه، پس يهوه چنين مي فرمايد چونكه اين سخن يعني وحي يهوه را گفتيد با آنكه نزد شما فرستاده، فرمودم كه وحي يهوه را :  و اگر مي گوييد38

  گفتيد با آنكه نزد شما فرستاده، فرمودم كه وحي يهوه را مگوييد، 
  .اهم كرد و شما را با آن شهري كه به شما و به پدران داده بودم از حضور خود دور خواهم انداخت لهذا اينك من شما را بالكّل فراموش خو39
 ». و عار ابدي و رسوايي جاوداني را كه فراموش نخواهد شد بر شما عارض خواهم گردانيد40
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 يهودا و صنعتگران و آهنگران از اورشليم اسير نموده، به بابل برد،  و بعد از آنكه نّبوكدرصّر پادشاه بابل يكُنيا ابن يهوياقيم پادشاه يهودا با رؤساي1
  خداوند دو سبد انجير را كه پيش داد

  . كه در سبد اول، انجير بسيار نيكو مثل انجير نوبر بود و در سبد ديگر انجير بسيار بد بود كه چنان زشت بود كه نمي شود خورد2
اما انجيرهاي نيكو، بسيار نيكواست و انجيرهاي بد بسيار بد است كه از بدي آن را نمي توان . انجير: گفتم ؟ارميا چه مي بينياي :  و خداوند مرا گفت3

 .خورد
  :     و كالم خداوند به من نازل شده، گفت4
لدانيان براي نيكويي فرستادم مثل اين انجيرهاي خوب همچنان اسيران يهودا را كه ايشان را از اينجا به زمين ك:  يهوه خداي اسرائيل چنين مي گويد5

  .منظور خواهم داشت
 و چشمان خود را بر ايشان به نيكويي خواهم انداخت و ايشان را به اين زمين بازخواهم آورد و ايشان را بنا كرده، منهدم نخواهم ساخت و غرس نموده، 6

  .ريشة ايشان را نخواهم كَند
ه من يهوه هستم و ايشان قوم من خواهند بود و من خداي ايشان خواهم بود، زيرا كه به تمامي دل  و دلي به ايشان خواهم بخشيد تا مرا بشناسند ك7

 .بسوي من بازگشت خواهند نمود
در مثل انجيرهاي بد كه چنان بد است كه نمي توان خورد، البته همچنان صدقيا پادشاه يهودا و رؤساي او و بقية اورشليم را كه :  خداوند چنين مي گويد8

  .اين زمين باقي مانده اند و آناني را كه در مصر ساكن اند تسليم خواهم نمود
  . و ايشان را در تمامي ممالك زمين ماية تشويش و بال و در تمامي مكان هايي كه ايشان را رانده ام عار و ضرب المثل و مسخره و لعنت خواهم ساخت9
 .اد تا از زميني كه به ايشان و به پدران ايشان داده ام نابود شوند و درميان ايشان شمشير و قحط و وبا خواهم فرست10
 

25 

  .كالمي كه در سال چهارم يهوياقيم بن يوشيا، پادشاه يهودا كه سال اول نَبوكدرصّر پادشاه بابل بود بر ارميا دربارة تمامي قوم يهودا نازل شد 1
  :را به آن خطاب كرده، گفت و ارمياي نبي تمامي قوم يهودا و جميع سكنة اورشليم 2
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 از سال سيزدهم يوشيا ابن آمون پادشاه يهودا تا امروز كه بيست و سه سال باشد، كالم خداوند بر من نازل مي شد و من به شما سخن مي گفتم و 3
  .صبح زود برخاسته، تَكَلّم مي نمودم اما شما گوش نمي داديد

ما فرستاد و صبح زود برخاسته، ايشان را ارسال نمود اما نشنيديد و گوش خود را فرا نگرفتيد تا استماع  و خداوند جميع بندگان خود انبيا را نزد ش4
  .نماييد

هريك از شما از راه بد خود و اعمال شرير خويش بازگشت نماييد و در زميني كه خداوند به شما و به پدران شما از ازل تا به ابد بخشيده است :  و گفتند5
  .ساكن باشيد

   و از عقب خدايان غير نرويد و آنها را عبادت و سجده منماييد و به اعمال دستهاي خود غضب مرا به هيجان مياوريد مبادا بر شما بال برسانم6
 .مرا اطاعت ننموديد بلكه خشم مرا به عمال دستهاي خويش براي بالي خود به هيجان آورديد:  اما خداوند مي گويد7
  چونكه كالم مرا نشنيديد، : ت چنين مي گويد بنابراين يهوه صبايو8
اينك من فرستاده، تمامي قبايل شمال را با بندة خود نبوكدرصّر پادشاه بابل گرفته، ايشان را بر اين زمين و بر ساكنانش و بر همة امت :  خداوند مي گويد9

  . و مسخره و خرابي ابدي خواهم ساختهايي كه به اطراف آن مي باشند خواهم آورد و آنها را بالكل هالك كرده، دهشت
  . و از ميان ايشان آواز شادماني و آواز خوشي و صداي داماد و صداي عروس و صداي آسيا و روشنايي چراغ را نابود خواهم گردانيد10
  . و تمامي اين زمين خراب و ويران خواهد شد و اين قوم ها هفتاد سال پادشاه بابل را بندگي خواهند نمود11
بعد از انقضاي هفتاد سال من بر پادشاه بابل و بر آن امت و بر زمين كلدانيان عقوبت گناه ايشان را خواهم رسانيد و آن را به «و خداوند مي گويد كه  12

  .خرابي ابدي مبدل خواهم ساخت
ت كه ارميا آن را دربارة جميع امت ها نبوت كرده است  و بر اين زمين تمامي سخنان خود را كه به ضد آن گفته ام يعني هر چه در اين كتاب مكتوب اس13

  .خواهم آورد
 زيرا كه امت هاي بسيار و پادشاهان عظيم ايشان را بندة خود خواهند ساخت و ايشان را موافق افعال ايشان و موافقِ اعمال دستهاي ايشان مكافات 14

 .خواهم رسانيد
فت كه كاسة شراب اين غضب را از دست من بگير و آن را به جميع امت هايي كه تو را نزد آنها مي فرستم  زانرو كه يهوه خداي اسرائيل به من چنين گ15

  . بنوشان
 . تا بياشامند و به سبب شمشيري كه من درميان ايشان مي فرستم نوان شوند و ديوانه گردند16
  . نزد آنها فرستاد نوشانيدم پس كاسه را از دست خداوند گرفتم و به جميع امت هايي كه خداوند مرا17
  .  يعني به اورشليم و شهرهاي يهودا و پادشاهانش و سرورانش تا آنها را خرابي و دهشت و سخريه و لعنت چنانكه امروز شده است گردانم18
  . و به فرعون پادشاه مصر و بندگانش و سرورانش و تمامي قومش19
  .ان زمين عوص و به همة پادشاهان زمين فلسطينيان يعني اَشقَلُون و غَزَّه و عقرون و بقية اَشدود و به جميع امت هاي مختلف و به جميع پادشاه20
  . و به اَدوم و موآب و بني عمون21
  . و به جميع پادشاهان صُور و همة پادشاهان صيدون و به پادشاهان جزايري كه به آن طرف دريا مي باشند22
  . و به همگاني كه گوشه هاي موي خود را مي تراشند و به ددان و تيما و بوز23
  . و به همة پادشاهان عرب و به پادشاهان امت هاي مختلف كه در بيابان ساكنند24
  . و به جميع پادشاهان زِمري و همة پادشاهان عيالم و همة پادشاهان مادي25
و پادشاه شيشك بعد از ايشان . خود و به تمامي ممالك جهان كه بر روي زمينند و به جميع پادشاهان شمال خواه قريب و خواه بعيد هريك با مجاور 26

 .خواهد آشاميد
بنوشيد و مست شويد و قي كنيد تا از شمشيري كه من درميان شما مي فرستم بيفتد و : يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد:  و به ايشان بگو27

  .برنخيزيد
  .البته خواهيد نوشيد: يهوه صبايوت چنين مي گويد: ست تو و نوشيدنش ابا نمايند آنگاه به ايشان بگو و اگر از گرفتن كاسه از د28
 زيرا اينك من به رسانيدن بال بر اين شهري كه به اسم مسمي است شروع خواهم نمود و آيا بالكل بي عقوبت خواهيد ماند؟ بي عقوبت نخواهي ماند زيرا 29

  .ن شمشيري بر جميع ساكنان جهان مأمور مي كنميهوه صبايوت مي گويد كه م
خداوند از اعلي علّيين غرس مي نمايد و از مكان قدس خويش آواز خود را  مي دهد و :  پس تو به تمامي اين سخنان بر ايشان نبوت كرده، به ايشان بگو30

   بر تمامي ساكنان جهان نعره مي زند،به ضّد مرتع خويش به شدت غرش مي نمايد و مثل آناني كه انگور را مي افشرند،
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 و صدا به كرانهاي زمين خواهد رسيد زيرا خداوند را با امت هاي دعوي است و او بر هر ذي جسد داوري خواهد نمود و شريران را به شمشير تسليم 31
 .قول خداوند اين است . خواهد كرد

  . مي كند و باد شديد عظيمي از كرانهاي زمين برانگيخته خواهد شداينك بال از امت به امت سرايت:  يهوه صبايوت چنين گفت32
براي ايشان ماتم نخواهند گرفت و ايشان را جمع نخواهند كرد و دفن نخواهند .  و در آن روز كشتگان خداوند از كران زمين تا كران ديگرش خواهند بود33 

  .نمود بلكه بر روي زمين سرگين خواهند بود
و اي رؤساي گله بغلطيد زيراكه ايام كشته شدن شما رسيده است و من شما را پراكنده خواهم ساخت و مثل . له نماييد و فرياد برآوريد اي شبانان ولو34

  .ظرف مرغوب خواهيد افتاد
  .      و ملجا براي شبانان و مفّر براي رؤساي گله نخواهد بود35
  .  مرتعهاي ايشان را ويران ساخته استزيرا خداوند!  هين فرياد شبانان و نعرة رؤساي گله36
  . و مرتعهاي سالمتي به سبب حدت خشم خداوند خراب شده است37
 .  خود را ترك كرده است زيراكه زمين ايشان به سبب خشم هالك كننده و به سبب حدت غضبش ويران شده است  مثل شير بيشة38
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  :دا اين كالم از جانب خداوند نازل شده، گفت در ابتداي سلطنت يهوياقيم بن يوشيا پادشاه يهو1
در صحن خانة خداوند بايست و به ضّد تمامي شهرهاي يهودا كه به خانة خداوند براي عبادت مي آيند همة سخناني را كه تو را : خداوند چنين مي گويد 2

  .امر فرمودم كه به ايشان بگويي بگو و سختي كم مكن
  . خويش برگردد تا از باليي كه من قصد نموده ام كه به سبب اعمال بد ايشان را به ايشان برسانم پشيمان گردم شايد بشنوند و هركس از راه بد3
   اگر به من گوش ندهيد و در شريعت من كه پيش من كه پيش شما نهاده ام سلوك ننماييد،: خداوند چنين مي فرمايد:  پس ايشان را بگو4
ن ايشان را نزد شما فرستادم اطاعت ننماييد با آنكه من صبح زود برخاسته، ايشان را ارسال نمودم اما شما گوش  و اگر كالم بندگانم انبيا را كه م5

  .     نگرفتيد
 ». آنگاه اين خانه را مثل شيلوه خواهم ساخت و اين شهر را براي جميع امتّ هاي زمين لعنت خواهم گردانيد6
  . را كه ارميا در خانة خداوند گفت شنيدند و كاهنان و انبيا و تمامي قوم، اين سخنان7
البته :  و چون ارميا از گفتن هر آنچه خداوند او را مأمور فرموده بود كه به تمامي قوم بگويد فارغ شد، كاهنان و انبيا و تمامي قوم او را گرفته،گفتند8

  .خواهي مرد
 پس تمامي قوم در خانة خداوند  » شد و اين شهر خراب و غير مسكون خواهد گرديد؟ چرا به اسم يهوه نبوت كرده، گفتي كه اين خانه مثل شيلوه خواهد9

 .نزد ارميا جمع شدند
  . و چون رؤساي يهودا اين چيزها را شنيدند از خانة پادشاه به خانة خداوند برآمده، به دهنة دروازة جديد خانة خداوند نشستند10
اين شخص مستوجب قتل است زيرا چنانكه به گوشهاي خود شنيدند به خالف اين شهر  « :اب كرده، گفتند پس كاهنان و انبيا رؤسا و تمامي قوم را خط11

 .نبوت كرد
خداوند مرا فرستاده است تا همة سخناني را كه شنيديد به ضّد اين خانه و به ضّد اين «:  پس ارميا جميع سروران و تمامي قوم را مخاطب ساخته، گفت12

  .شهر نبوت نمايم
  . پس اآلن راهها و اعمال خود را اصالح نماييد و قول يهوه خداي خود را بشنويد تا خداوند از اين باليي كه دربارة شما فرموده است پشيمان شود13
  .  اما من اينك در دست شما هستم موافق آنچه درنظر شما پسند و صواب آيد، بعمل آريد14
زيرا حقيقتاً خداوند مرا . دانيد كه خون بي گناهي را بر خويشتن و بر اين شهر و ساكنانش وارد خواهيد آورد ليكن اگر شما مرا به قتل رسانيد، يقين ب15

 .نزد شما فرستاده است تا همة اين سخنان را به گوش شما برسانم
  .ي ما سخن گفته است آنگاه رؤسا و تمامي قوم به كاهنان و انبيا گفتند كه اين مرد مستوجب قتل نيست زيرا به اسم يهوه خدا16
  : و بعضي از مشايخ زمين برخاسته، تمامي جماعت قوم را خطاب كرده، گفتند17 
كه صهيون را مثل مزرعه شيار خواهند كرد و اورشليم خراب : يهوه صبايوت چنين مي گويد:  ميكاي مورشتي در ايام حزقيا پادشاه تكلم نموده، گفت18

  .نگل مبدل خواهد گرديدشده، كوه اين خانه به بلنديهاي ج
 آيا حزقيا پادشاه يهودا و تمامي يهودا او را كشتند؟ ني بلكه از خداوند بترسيد و نزد خداوند استدعا نمود و خداوند از آن باليي كه دربارة ايشان گفته 19

 ».پس ما بالي عظيمي بر جان خود وارد خواهيم آورد. بود پشيمان گرديد
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ام ابن شَمعيا از قريت يعاريم بود كه به نام يهوه نبوت كرد و او را به ضّد اين شهر و اين زمين موافق همة سخنان ارميا نبوت  و نيز شخصي اوريا ن20
  .كرد و به ضّد كرد

را شنيد بترسيد و  و چون يهوياقيم پادشاه و جميع شجاعانش و تمامي سرورانش سخنان او را شنيدند پادشاه قصد جان او را نمود و چون اوريآ اين 21
  .فرار كرده، به مصر رفت

   و يهوياقيم پاشاه كسان به مصر فرستاد يعني الناتان بن عنكبور و چند نفر را با او به مصر فرستاد22
  .عوام النّاس انداخت و ايشان اوريا را از مصر بيرون آورده، او را نزد يهوياقيم پادشاه رسانيدند و او را به شمشير كشته، بدن او را به قبرستان 23
 .  ليكن دست اَخيقام بن شافان با ارميا بود تا او را به دست قوم نسپارند كه او را به قتل رسانند24

     
27 

  : در ابتداي سلطنت يهوياقيم بن يوشيا پادشاه يهودا اين كالم از جانب خداوند بر ارميا نازل شده، گفت 1
  .وغها براي خود بساز و آنها را بر گردن خود بگذاربندها و ي:  خداوند به من چنين گفت2
 و آنها را نزد پادشاه اَدوم و پادشاه موآب و پادشاه بني عمون و پادشاه صور و پادشاه صيدون به دست رسوالني كه به اورشليم نزد صدقيا پادشاه 3

  .يهودا خواند آمد بفرست
  :به آقايان خود بدين مضمون بگوييد: وه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد و ايشان را براي آقايان ايشان امر فرموده، بگو يه4
  . من جهان و انسان و حيوانات را كه بر روي زمينند به قوت عظيم و بازوي افراشتة خود آفريدم و آن را بهر كه درنظر من پسند آمد بخشيدم5
  . پادشاه بابل دادم و نيز حيوانات صحرا را به او بخشيدم تا او را بندگي نمايند و اآلن من تمامي اين زمينها را به دست بندة خود نبوكد نصر6
پس امت هاي بسيار و پادشاهان عظيم او .  و تمامي امت هاي او را و پسرش و پسر پسرش را خدمت خواهند نمود تا وقتي كه نوبت زمين او نيز برسد 7

  .را بندة خود خواهند ساخت
:  هر امتّي و مملكتي كه نبوكد نصر پادشاه بابل را خدمت ننمايند و گردن خويش را زير يوغ پادشاه بابل نگذارند خداوند مي گويد و واقع خواهد شد كه8

  .كه آن امت را به شمشير و قحط و وبا سزا خواهم داد تا ايشان را به دست او هالك كرده باشم
ساحران و جادوگران خود كه به شما حرف مي زنند و مي گويند پادشاه بابل را خدمت منماييد گوش و اما شما به انبيا و فالگيران و خواب بينندگان و  9

  . مگيريد
  . زيرا كه ايشان براي شما كاذبانه نبوت مي كنند تا شما را از زمين شما دور نمايند و من شما را پراكنده سازم تا هالك شويد10
ادشاه بابل بگذارند و او را خدمت نمايند، خداوند مي گويد كه آن امت را در زمين خود ايشان مقيم خواهم ساخت  اما آن امتّي كه گردن خود را زير يوغ پ11

 .و آن را زرع نموده، در آن ساكن خواهند شد
او را قوم او را خدمت نماييد تا زنده گردنهاي خود را از زير يوغ پادشاه بابل بگذاريد و «:  گفتم  و به صدقيا پادشاه يهودا همة اين سخنان را بيان كرده،12

  .بمانيد
  . چرا تو و قومت شمشير و قحط و وبا بميريد چنانكه خداوند دربارة قومي كه پادشاه بابل را خدمت ننمايند گفته است13
  . و گوش مگيريد و به سخنان انبيايي كه به شما ايشان براي شما كاذبانه نبوت مي كنند14
من ايشان را نفرستادم بلكه ايشان به اسم من به دروغ نبوت مي كنند تا من شما را اخراج كنم و شما با انبيايي كه براي شما : يد زيرا خداوند مي گو15

 .نبوت  مي نمايند هالك شويد
راي شما نبوت كرده، مي گويند اينك  گوش مگيريد به سخنان انبيايي كه ب :خداوند چنين مي گويد «:  و به كاهنان و تمامي اين قوم نيز خطاب كرده، گفتم16

  . ظروف خانة خداوند بعد از اندك مدتي از بابل باز آورده خواهد شد زيرا كه ايشان كاذبانه براي شما نبوت مي كنند
  چرا اين شهر خراب شود؟.  ايشان را گوش مگيريد بلكه پادشاه بابل را خدمت نماييد تا زنده بمانيد17
مي باشند و كالم خداوند با ايشان است پس اآلن يهوه صبايوت استدعا بكنند تا ظروفي كه در خانة خداوند و در خانة پادشاه يهودا و  و اگر ايشان انبيا 18

  .اورشليم باقي است به بابل برده نشود
  .قي مانده استدربارة ستونها و درياچه و پايه ها و ساير ظروفي كه در اين شهر با:  زيرا كه يهوه صبايوت چنين مي گويد19
  .  و نبوكدنصّر پادشاه بابل آنها را حيني كه يكنيا ابن يهوياقيم پادشاه  يهودا و جميع شرفا يهودا و اورشليم را از اورشليم به بابل برد نگرفت20
  :ليم باقي مانده است چنين مي گويد به درستي كه يهوه صبايوت خداي اسرائيل دربارة اين ظروفي كه در خانة خداوند و در خانة پادشاه يهودا و اورش21
 كه آنها به بابل برده خواهد شد و خداوند مي گويد تا روزي كه از ايشان تقّفد نمايم در آنجاخواهم ماند و بعد از آن آنها را بيرون آورده، به اين مكان 22

 .باز خواهم آورد
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 پنجم از سال چهارم واقع شد كه حننيا ابن عزُور نبي كه از جبعون بود مرا در خانة و در همان سال در ابتداي سلطنت صدقّيا پادشاه يهودا در ماه 1
  :خداوند در حضور كاهنان و تمامي قوم خطاب كرده، گفت

  .يهوه صبايوت خداي اسرائيل بدين مضمون تكلّم نموده و گفته است من يوغ پادشاه بابل را شكسته ام 2
  . هاي خانة خداوند را كه نبوكدنصر پادشاه بابل از اين مكان گرفته، به بابل برد به اينجا باز خواهم آورد بعد از انقضاي دو سال من همة ظرف3
 .من يكنيا ابن يهوياقيم پادشاه يهودا و جميع اسيران را كه بابل رفته اند باز خواهم آورد زيرا كه يوغ پادشاه بابل را خواهم شكست: و خداوند مي گويد 4
  : نبي به حننيا نبي در حضور كاهنان و تمامي قومي كه در خانة خداوند حاضر بودند گفت آنگاه ارميا5
آمين خداوند چنين بكند و خداوند سخنانت را كه به آنها نبوت كردي استوار نمايد و ظروف خانة خداوند و جميع اسيران بابل را به :  پس ارميا نبي گفت6

  .اينجا باز بياورد
  : كه من به گوش تو و به سمع تمامي قوم مي گويم بشنو ليكن اين كالم را7
  . انبيايي كه از زمان قديم قبل از من و قبل از تو بوده اند دربارة زمينهاي بسيار و ممالك عظيم به جنگ و بال و وبا نبوت كرده اند8
 .عروف خواهد شد كه خداوند في الحقيقه او را فرستاده است آنگاه آن نبي م  اما آن نبي اي كه بسالمتي نبوت كند، اگر كالم آن نبي واقع گردد،9
  . پس حنَنَيا نبي يوغ را از گردن ارميا نبي گرفته، آن را شكست10
بهمين طور يوغ نَبوكدنصر پادشاه بابل را بعد از انقضاي دو سال از گردن : خداوند چنين مي گويد  « : و حننَيا به حضور تمامي قوم خطاب كرده، گفت11

 .و ارميا نبي به راه خود رفت» .يع امت ها خواهم شكستجم
  : و بعد از آنكه حننيا نبي يوغ را از گردن ارميا نبي شكسته بود، كالم خداوند بر ارميا نازل شده، گفت12
  .ي ساخت يوغهاي چوبي را شكستي اما بجاي آنها يوغهاي آهنين راخواه : خداوند چنين مي گويد : برو و حننيا نبي را بگو13
پس او را . من يوغي آهنين بر گردن جميع امت ها نهادم تا نبوكد نصر پادشاه بابل را خدمت نمايند:  زيرا كه يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد14

 . خدمت خواهند نمود و نيز حيوانات صحرا را به او دادم

  .      داوند تو را نفرستاده است بلكه تو اين قوم را و اميداري كه به دروغ توكّل نمايند خ !اي حننيا بشنو :  آنگاه ارميا نبي به حننيا نبي گفت15
  .اينك من تو را از روي اين زمين دور مي اندازم و تو امسال خواهي مرد زيرا كه سخنان فتنه انگيز به ضّد خداوند گفتي:  بنابراين خداوند چنين مي گويد16
 . نيا مرد پس در ماه هفتم همانسال حن17
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 مشايخ اسيران و كاهنان و انبيا و تمامي قوم كه نبوكدنصر از اورشليم به بابل به اسيري  اين است سخنان رساله اي كه ارميا نبي از اورشليم نزد بقية 1
    برده بود فرستاد،

  .ان و آهنگران از اورشليم بيرون رفته بودند بعد از آنكه يكنيا پادشاه و ملكه و خواجه سرايان و سروران يهودا و اورشليم و صنعتگر2
 : پس آن را به دست اَلعاسه بن شافان و جمريا ابن حلقيا كه صدقيا پادشاه يهودا ايشان را نزد نبوكد نصّر پادشاه بابل به بابل فرستاده، گفت3
  : به اسيري فرستادم، چنين مي گويد يهوه صبايوت خداي اسرائيل به تمامي اسيراني كه من ايشان را از اورشليم به بابل4
  . خانه ها ساخته در آنها ساكن شويد و باغها غرس نموده، ميوة آنها را بخوريد5
 زنان گرفته، پسران و دختران به هم رسانيد و زنان براي پسران خود بگيريد و دختران خود را به شوهر بدهيد تا پسران و دختران خود را به شوهر 6

  .و دختران بزايند و در آنجا زياد شويد و كم نگرديدبدهيد تا پسران 
 و سالمتي آن شهر را كه شما را به آن به اسيري فرستاده ام بطلبيد و برايش نزد خداوند مسألت نماييد زيرا كه در سالمتي آن شما را سالمتي خواهد 7

  .بود
ي شما كه درميان شما اند و فالگيران شما شما را فريب دهند و به خوابهايي كه مگذاريد كه انبيا:  زيرا كه يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد8

  .شما ايشان را وا مي داريد كه آنها را ببينند، گوش مگيريد
  . زيرا خداوند مي گويد كه ايشان براي شما به اسم من كاذبانه نبوت مي كنند و من ايشان را نفرستاده ام9
 هفتاد سال بابل سپري شود من از شما تفقّد خواهم نمود و سخنان نيكو را كه براي شما گفتم انجام خواهم داد؛ به اينكه چون مدت:  و خداوند مي گويد10

  .شما را به اين مكان باز خواهم آورد
  .فكرهايي را كه براي شما دارم مي دانم كه فكرهاي سالمتي مي باشد و نه بدي تا شما را در آخرت اميد بخشم:  زيرا خداوند مي گويد11
  .و مرا خواهيد خواند و آمده، نزد من تضرع خواهيد كرد و من شما را اجابت خواهم نمود12
  . تجو نماييد، مرا خواهيد يافت و مرا خواهيد طلبيد و چون مرا به تمامي دل خود جس13
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و خداوند يافت و اسيران شما را باز جميع امت ها و از همة مكان هايي كه .  و خداوند مي گويد كه مرا خواهيد يافت و اسيران شما را باز خواهم آورد14
  .شما را از جايي كه به اسيري فرستاده ام، باز خواهم آورد

 . ي ما در بابل انبيا مبعوث نموده است از آن رو كه گفتيد خداوند برا15

 پس خداوند به پادشاهي كه بر كرسي داود نشسته است و به تمامي قومي كه در اين شهر ساكنند، يعني برادران شما كه همراه شما به اسيري نرفته اند، 16
  :چنين مي گويد

شان خواهم فرستاد و ايشان را مثل انجيرهاي بد كه آنها را از بدي نتوان اينك من شمشير و قحط و وبا را بر اي:  بلي يهوه صبايوت چنين مي گويد17
  .خورد، خواهم ساخت

 و ايشان را به شمشير و قحط و وبا تعاقب خواهم نمود و درميان جميع ممالك جهان مشوش خواهم ساخت تا براي ممالك جهان مشوش خواهم ساخت 18
  . آنها رانده ام، لعنت و دهشت و مسخره و عار باشندتا براي همة امت هايي كه ايشان را درميان

كالم مرا كه به واسطة بندگان خود انبيا نزد ايشان فرستادم نشنيدند با آنكه صبح زود برخاسته، آن را فرستادم اما خداوند مي :  چونكه خداوند مي گويد19
  .گويد كه شما نشنيديد

  .ابل فرستادم كالم خداوند را بشنويد و شما اي جميع اسيراني كه از اورشليم به ب20
اينك :  يهوه صبايوت خداي اسرائيل دربارة اَخآب بن قواليا و دربارة صدقيا ابن معسيا كه براي شما به اسم من كاذبانه نبوت مي كنند، چنين مي گويد21

  .ور شما خواهد كشتمن ايشان را به دست نبوكد نصّر پادشاه بابل تسليم خواهم كرد و او ايشان را در حض
 و از ايشان براي تمامي اسيران يهودا كه در بابل مي باشند لعنت گرفته، خواهند گفت كه خداوند تو را مثل صدقيا و اخآب كه پادشاه بابل ايشان را در 22

  .آتش سوزانيد، بگرداند
ه اسم من كالمي را كه به ايشان امر نفرموده بودم كاذبانه گفتند و  چونكه ايشان در اسرائيل حماقت نمودند و با زنان همسايگان خود زنا كردند و ب23

 . شاهد هستمخداوند مي گويد كه من عارف و
  :   و شَمعياي نَخَالمي را خطاب كرده، بگو24
رشليم اند و نزد صَفَنيا ابن از آنجايي كه تو رسايل به اسم خود نزد تمامي قوم كه در او:  يهوه صبايوت خداي اسرائيل تكلّم نموده، چنين مي گويد25

  :معسيا كاهن و نزد جميع كاهنان فرستاده، گفتي
براي هر شخص مجنون كه خويشتن را نبي مي نمايد .  كه خداوند تو را به جاي يهوياداع كاهن به كهانت نصب نموده است تا بر خانة خداوند وكال باشيد26

  .تا او را در كُنده ها و زنجيرها ببندي
  پس اآلن چرا ارميا عناتوتي را كه خود را براي شما نبي مي نمايد توبيخ نمي كني؟ 27
 زيرا كه او نزد ما به بابل فرستاده، گفت كه اين اسيري بطول خواهد انجاميد پس خانه ها بنا كرده، ساكن  شويد و باغها غرس نموده، ميوة آنها را 28

 .بخوريد
  .ه گوش ارميا نبي خواند و صَفَنياي كاهن اين رساله را ب29
  : پس كالم خداوند بر ارميا نازل شده، گفت30
چونكه شَمعيا براي شما نبوت مي كند و من او را نفرستاده ام و او :  نزد جميع اسيران فرستاده، بگو كه خداوند دربارة شَمعياي نَحالمي چنين مي گويد31

  شما را وا مي دارد كه به دروغ اعتماد نماييد،
اينك من بر شَمعياي نَحالمي و ذريت وي عقوبت خواهم رسانيد و برايش كسي كه درميان اين قوم ساكن باشد، نخواهد :  بنابراين خداوند چنين مي گويد32

 .ه استماند و خداوند مي گويد او آن احساني را كه من براي قوم خود مي كنم نخواهد ديد، زيرا كه دربارة خداوند سخنان فتنه انگيز گفت
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    : كالمي كه از جانب خداوند بر ارميا نازل شده، گفت1
  .تمامي سخناني را كه من به تو گفته ام، در طوماري بنويس:  يهوه خداي اسرائيل تكلّم نموده، چنين مي گويد2
ايشان را به زميني كه به پدران : رد و خداوند مي گويد اينك ايآمي مي آيد كه اسيران قوم خود اسرائيل و يهودا را باز خواهم آو : زيرا خداوند مي گويد3

 . ايشان داده ام، بازخواهم رسانيد تا آن را به تصّرف آورند

  . اسرائيل و يهودا گفته است   و اين است كالمي كه خداوند دربارة4
  .خوف است و سالمتي ني. صداي ارتعاش شنيديم:  زيرا خداوند چنين مي  گويد5
الحظه نماييد كه آيا ذكور اوالد مي زايد؟ پس چرا هر مرد را مي بينم كه مثل زني كه مي زايد دست خود را بر كمرش نهاده و همة چهره  سؤال كنيد و م6

 ها به زردي مبدل شده است؟ 
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 .ت عظيم است و مثل آن ديگري نيست و آن زمان تنگي يعقوب است اما از آن نجات خواهد ياف  واي برما زيرا كه آن روز،7
 خود  و غريبان بار ديگر او را بندة. هر آينه در آن روز يوغ او را از گردنت خواهم شكست و بندهاي تو را خواهم گسيخت« :  و يهوه صبايوت مي گويد8

  .نخواهند ساخت
  . و ايشان خداي خود يهوه و پادشاه خويش داود را كه براي ايشان برمي انگيزانم خدمت خواهند كرد9
 من يعقوب مترس و اي اسرائيل هراسان مباش زيراكه اينك من تو را از جاي دور و ذريت تو را از زمين اسيري ايشان  د مي گويد كه اي بندة پس خداون10

  .و يعقوب مراجعت نموده، در رفاهيت و امنيت خواهد بود و كسي او را نخواهد ترسانيد. خواهم رهانيد
 تلف خواهم نمود، بلكه تو را به  تم تا تو را نجات بخشم و جميع امت ها را كه تو را درميان آنها پراكنده ساختم،من با تو هس:  زيرا خداوند مي گويد11

  .انصاف تأديب خواهم كرد و تو را بي سزا نخواهم گذاشت
  .جراحت تو عالج ناپذير و ضربت تو مهلك مي باشد:  زيرا خداوند چنين مي گويد12
  .ا فيصل دهد تا التيام يابي و برايت دواهاي شفا بخشنده اي نيست كسي نيست كه دعوي تو ر13
 تو احوال پرسي نمي نمايند زيرا كه تو را به صدمة دشمن و به تأديب بيرحمي به سبب كثرت عصيانت و   دربارة  جميع دوستانت تو را فراموش كرده،14

  .زيادتي گناهانت مبتال ساخته ام
 . مي نمايي؟ درد تو عالج ناپذير است به سبب زيادتي عصيانت و كثرت گناهانت اين كارها را به تو كرده ام چرا دربارة جراحت خود فرياد15
و آناني كه تو را تاراج مي كنند، .  بلعيده خواهند شد و آناني كه تو را به تنگ مي آورند، جميعاً به اسيري خواهند رفت  بنابراين آناني كه تو را مي بلعند،16

 . غارت كنندگانت را به غارت تسليم خواهم كرد هند شد و همةتاراج خوا
 متروك مي نامند و مي گويند كه اين شهربه تو عافيت خواهم رسانيد و جراحات تو را شفا خواهم داد، از اين جهت كه تو را :  زيرا خداوند مي گويد17

  .صهيون است كه احدي دربارة آن احوالپرسي نمي كند
اينك خيمه هاي اسيري يعقوب را باز خواهم آورد و به مسكنهايش ترحم خواهم نمود و شهر بر تلّش بنا شده، قصرش برحسب :  گويد خداوند چنين مي18

  .عادت خود مسكون خواهد شد
  . و پست نخواهند گرديد و تسبيح و آواز مطربان از آنها بيرون خواهد آمد و ايشان را خواهم افزود و كم نخواهند شد و ايشان را معزّز خواهم ساخت19
  . و پسرانش مانند ايآم پيشين شده، جماعتش در حضور من برقرار خواهند ماند و بر جميع ستمگرانش عقوبت خواهم رسانيد20
:  خداوند مي گويد و حاكم ايشان از خود ايشان بوده، سلطان ايشان از ميان ايشان بيرون خواهد آمد و او را مقّرب مي گردانم تا نزديك من بيايد زيرا21

  كيست كه جرأت كند نزد من آيد؟
  .        و شما قوم من خواهيد بود و من خداي شما خواهم بود22
  . اينك باد شديد خداوند با حدت غضب و گردبادهاي سخت بيرون مي آيد كه بر سر شريران هجوم آورد23
 .در ايآم آخر اين را خواهيد فهميد.  حدت خشم او نخواهد برگشت  تا خداوند تدبيرات دل خود را بجا نياورد و استوار نفرمايد،24
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 .در آن زمان من خداي تمامي قبايل اسرائيل خواهم بود و ايشان قوم من خواهند بود: خداوند مي گويد 1
 .رائيل آرامگاهي پيدا كنمقومي كه از شمشير رستند در بيابان فيض يافتند، هنگامي كه من رفتم تا براي اس:  خداوند چنين مي گويد2
 . از اين جهت تو را به رحمت جذب نمودم با محبت ازلي تو را دوست داشتم،: و گفتداوند از جاي دور به من ظاهر شد  خ3
اي مطربان بيرون  اي باكره اسرائيل تو را بار ديگر بنا خواهم كرد و تو بنا خواهي شد و بار ديگر با دفهآي خود خويشتن را خواهي آراست و در رقصه4

 .خواهي آمد
 . بار ديگر تاكستانها بر كوههاي سامره غرس خواهي نمود و غرس كنندگان غرس نموده، ميوة آنها را خواهند خورد5
 . زيرا روزي خواهد بود كه ديده بانان بر كوهستان افرايم ندا خواهند كرد كه برخيزند و نزد يهوه خداي خود به صهيون برآييم6
اي : اعالم نماييد و تسبيح بخوانيد و بگوييد. به جهت يعقوب به شادماني ترنّم نماييد و به جهت سر امت ها آواز شادي دهيد«: اوند چنين مي گويد زيرا خد7

 !خداوند قوم خود بقية اسرائيل را نجات بده
 با ايشان كوران و لنگان و آبستنان و زناني كه مي زايند با هم  اينك من ايشان را از زمين شمال خواهم آورد و از كرانه هاي زمين جمع خواهم نمود و8

 .گروه عظيمي به اينجا باز خواهند آمد
نزد نهرهاي آب ايشان را به راه صاف كه در آن نخواهند لغزيد رهبري خواهم نمود زيراكه .  با گريه خواهند آمد و من ايشان را با تضرعات خواهم آورد9

 .افرايم نخست زادة من استمن پدراسرائيل هستم و 
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 اي امت ها كالم خداوند را بشنويد و درميان جزاير بعيده اخبار نماييد و بگوييد آنكه اسرائيل را پراكنده ساخت ايشان را جمع خواهد نمود و چنانكه 10
 .شبان گلة خود را نگاه دارد ايشان را محافظت خواهد نمود

 .او را از دست كسي كه از او قوي تر بود رهانيده است زيرا خداوند يعقوب را فديه داده و 11
 و ايشان آمده، بر بلندي صهيون خواهند سراييد و نزد احسان خداوند يعني نزد غلّه و شيره و روغن و نتاج گله و رمه روان خواهند شد و جان ايشان 12

 .مثل باغ سيرآب خواهد شد و بار ديگر هرگز غمگين نخواهند گشت
زيراكه من ماتم ايشان را به شادماني مبدل خواهم كرد و ايشان را از اَلَمي كه . اكره ها به رقص شادي خواهند كرد و جوانان و پيران با يكديگر آنگاه ب13

 .كشيده اند تسلي داده، فرحناك خواهم گردانيد
 .ن من سيرخواهند شدجان كاهنان را از پيه تر و تازه خواهم ساخت و قوم من از احسا:  و خداوند مي گويد14
آوازي در رامه شنيده شد ماتم و گرية بسيار تلخ كه راحيل براي فرزندان خود گريه مي كند و براي فرزندان خود تسلي نمي :  خداوند چنين مي گويد15

 .پذيرد زيرا كه نيستند
 خداوند مي فرمايد كه براي اعمال خود اجرت خواهي گرفت و زيرا. آواز خود را از گريه و چشمان خويش را از اشك باز دار:  خداوند چنين مي گويد16

 .ايشان از زمين دشمنان مراجعت خواهند نمود
 . و خداوند مي گويد كه به جهت عاقبت تو اميد هست و فرزندانت به حدود خويش خواهند برگشت17
مرا برگردان تا .  و متنبه شدم مثل گوساله اي كه كار آزموده نشده باشدمرا تنبيه نمودي: به تحقيق افرايم را شنيدم كه براي خود ماتم گرفته، مي گفت 18

 .برگردانيده شوم زيراكه تو يهوه خداي من هستي
خجل شدم و رسوايي هم كشيدم چونكه عار جواني .  به درستي كه بعد از آنكه برگردانيده شدم پشيمان گشتم و بعد از آنكه تعليم يافتم و ران خود زدم19

 . متحمل گرديدمخويش را
بنابراين خداوند مي گويد كه احشاي . آيا افرايم پسر عزيز من يا ولَد ابتهاج من است؟ زيرا هرگاه به ضد او سخن مي گويم او را تا بحال به ياد مي آورم 20

 .من براي او به حركت مي آيد و هر آينه بر او ترحم خواهم نمود
اي باكره اسرائيل . المت ها به جهت خويشتن برپا كن و دل خود را بسوي شاه راه به راهي كه رفته اي متوجه ساز نشانه ها براي خود نصب نما و ع21

 .برگرد و به اين شهرهاي خود مراجعت نما
زن مرد را احاطه خواهد  اي دختر مرتد تا به كي به اينطرف و به آنطرف گردش خواهي نمود؟ زيرا خداوند امر تازه اي در جهان ابداع نموده است كه 22

 .كرد
بار ديگر هنگامي كه اسيران ايشان را برمي گردانم، اين كالم را در زمين يهودا و شهرهايش خواهند گفت : مي گويد  يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين23

 .   كه اي مسكن عدالت و اي كوه قدوسيت، خداوند تو را مبارك سازد

 . هم و فَالّحان و آناني كه با گله ها گردش مي كنند، در آن ساكن خواهند شد و يهودا و تمامي شهرهايش با24
 . زيراكه جان خستگان را تازه ساخته ام و جان همة محزونان را سير كرده ام25
 . در اين حال بيدار شدم و نگريستم و خوابم براي من شيرين بود26
 .رائيل و خاندان يهودا را به بذرانسان و بذر حيوان خواهم كاشتايامي مي آيد كه خاندان اس«:  اينك خداوند مي گويد27
 و واقع شد چنانكه بر ايشان براي كندن و خراب نمودن و منهدم ساختن و هالك كردن و بال رسانيدن مراقبت نمودم، به همينطورخداوند مي گويد بر 28

 .ايشان براي بنا نمودن و غرس كردن مراقب خواهم شد
29ام بار ديگر نخواهند گفت كه پدران انگور ترش خوردند و دندان پسران كند گرديد و در آن اي. 
 . بلكه هركس به گناه خود خواهد مرد و هركه انگور ترش خورد دندان وي كند خواهد شد30
 .اينك ايامي مي آيد كه با خاندان اسرائيل و خاندان يهودا عهد تازه اي خواهم بست:  خداوند مي گويد31
ه مثل آن عهدي كه با پدران ايشان بستم در روزي كه ايشان را دستگيري نمودم تا از زمين مصر بيرون آورم زيراكه ايشان عهد مرا شكستند، با آنكه  ن32

 .خداوند مي گويد من شوهر ايشان بودم
ت خود را در باطن ايشان خواهم نهاد و آن را بر دل ايشان شريع. اينست عهدي كه بعد از اين ايام با خاندان اسرائيل خواهم بست:  اما خداوند مي گويد33

 .خواهم نوشت و من خداي ايشان خواهم بود و ايشان قوم من خواهند بود
جميع ايشان را ديگر : زيرا خداوند مي گويد.  و بار ديگر كسي به همسايه اش و شخصي به برادرش تعليم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس34
 .ياد نخواهم آوردبه 
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 خداوند كه آفتاب را به جهت روشنايي روز و قانونهاي ماه و ستارگان را براي روشنايي شب قرار داده است و دريا را به حركت مي آورد تا امواجش 35
 .خروش نمايند و اسم او يهوه صبايوت مي باشد، چنين مي گويد

 . برداشته شود، آنگاه ذريت اسرائيل نيز زايل خواهند شد تا به حضور من قوم دايمي نباشنداگر اين قانونها از حضور من:  پس خداوند مي گويد36
اگر آسمانهاي علْوي پيموده شوند و اساس زمين سفْلي را تفحص توان نمود، آنگاه من نيز تمامي ذريت اسرائيل را به سبب :  خداوند چنين مي گويد37

 .م خداوند اين استكال. آنچه عمل نمودند ترك خواهم كرد
 .اينك ايامي مي آيد كه اين شهر از برج حنَنْئيل تا دروازة زاويه بنا خواهد شد«:  يهوه مي گويد38
 . و ريسمان كار به خط مستقيم تا تلّ جارب بيرون خواهد رفت و بسوي جوعتْ دور خواهد زد39
قدرون و به طرف مشرق تا زاوية دروازة اسبان، براي خداوند مقدس خواهد شد و بار ديگر تا  و تمامي وادي الشها و خاكستر و تمامي زمينها تا وادي 40

 .ابداآلباد كنده و منهدم نخواهد گرديد
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 .كالمي كه در سال دهم صدقيا پادشاه يهودا كه سال هجدهم نبوكدرصّر باشد از جانب خداوند بر ارميا نازل شد 1
 .بابل اورشليم را محاصره كرده بودند و ارميا در صحن زنداني كه در خانة پادشاه يهودا بود محبوس بود و در آن وقت لشكر پادشاه 2
اينك من اين شهر را به دست پادشاه . چرا نبوت مي كني و مي گويي كه خداوند چنين مي فرمايد:  گفت  زيرا صدقيا پادشاه يهودا او را به زندان انداخته،3

 .رد و آن را تسخيرخواهد نمودبابل تسليم خواهم ك
 و صدقيا پادشاه يهودا از دست كلدانيان نخواهد رست بلكه البته به دست پادشاه بابل تسليم شده، دهانش با دهان وي تكلّم خواهد نمود و چشمش چشم 4

 .وي را خواهد ديد
زيرا كه شما با كلدانيان جنگ خواهيد كرد، اما . از او تفقّد نمايم خواهد ماند و خداوند مي گويد كه صدقيا را به بابل خواهد برد و او در آنجا تا حيني كه 5

 .كامياب نخواهيد شد
 :كالم خداوند بر من نازل شده، گفت:  و ارميا گفت6
 از آن تو است كه آن را  اينك حنَمئيل پسر عموي تو شَلُّوم نزد تو آمده، خواهد گفت مزرعة مرا كه در عناتوت است براي خود بخر زيرا حق انفكاك7

 .بخري
تمنا اينكه مزرعة مرا كه در عناتوت در زمين بنيامين است «:  پس حنَمئيل پسر عموي من بر وفق كالم خداوند نزد من در صحن زندان آمده، مرا گفت8

 .ين كالم از جانب خداوند استآنگاه دانستم كه ا» .بخري زيراكه حق ارثيت و حق انفكاكش از آن تو است پس آن را براي خود بخر
 . پس مزرعه اي را كه در عناتوت بود از حنَمئيل پسر عموي خود خريدم و وجه آن را هفده مثقال نقره براي وي وزن نمودم9
 . و قباله را نوشته، مهر كردم و شاهدان گرفته، نقره را در ميزان وزن نمودم10
 .ب شريعت و فريضه مختوم بود و هم آن را كه باز بود گرفتم پس قباله هاي خريد را هم آن را كه برحس11
 و قبالة خريد را به باروك بن نيريا ابن محسيا به حضور پسر عموي خود حنَمئيل و به حضورشهودي كه قبالة خريد را امضا كرده بودند و به حضور 12

 . همة يهودياني كه در صحن زندان نشسته بودند، سپردم

 :را به حضور ايشان وصيت كرده، گفتم و باروك 13
اين قباله ها يعني قبالة اين خريد را، هم آن را كه مختوم است و هم آن را كه باز است، بگير و آنها را در : يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد 14

 .ظرف سفالين بگذارتا روزهاي بسيار بماند
 .ديگر باره خانه ها و مزرعه ها و تاكستانها در اين زمين خريده خواهد شد:  گويد زيرا يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي15
 : و بعد از آنكه قبالة خريد را به باروك بن نيريا داده بودم، نزد خداوند تضرع نموده، گفت16
 راي تو مشكل نيست آه اي خداوند يهوه اينك تو آسمان و زمين را به قوت عظيم و بازوي بلند خود آفريدي و چيزي ب 17

خداي عظيم جبار كه اسم تو يهوه صبايوت مي !  كه به هزاران احسان  مي نمايي و عقوبت گناه پدران را به آغوش پسرانش بعد از ايشان مي رساني18
 .باشد

 . بر وفق ثمرة اعمالش جزا دهي عظيم المشورت و قوي العمل كه چشمانت بر تمامي راههاي بني آدم مفتوح است تا به هركس برحسب راههايش و19
 . كه آيات و عالمات در زمين مصر و در اسرائيل و درميان مردمان تا امروز قرار دادي و از براي خود مثل امروز اسمي پيدا نمودي20
 .و قوم خود اسرائيل را به آيات و عالمات و به دست قوي و بازوي بلند و هيبت عظيم از زمين مصر بيرون آوردي21
 .زميني كه به شير و شهد جاري است.  و اين زمين را كه براي پدران ايشان قسم خوردي كه به ايشان بدهي به ايشان دادي22

632



 و ايشان چون داخل شده، آن را به تصرف آوردند كالم تو را نشنيدند و به شريعت تو سلوك ننمودند و به آنچه ايشان را امر فرمودي كه بكنند عمل 23
 .بنابراين تو تمام اين بال را به ايشان وارد آوردي. ه آنچه ايشان را امر فرمودي كه بكنند عمل ننمودندننمودند و ب

 اينك سنگرها به شهر رسيده است تا آن را تسخير نمايند و شهربه دست كلدانياني كه با آن جنگ مي كنند به شمشير و قحط و وبا تسليم مي شود و 24
 .ست  و اينك تو آن را مي بينيآنچه گفته بودي واقع شده ا

 . و تو اي خداوند يهوه به من گفتي كه اين مزرعه را براي خود به نقره بخر و شاهدان بگير و حال آنكه شهر به دست كلدانيان تسليم شده است25
 :  پس كالم خداوند به ارميا نازل شده، گفت26

  من مشكل مي باشد؟ آيا هيچ امر براي. اينك من يهوه خداي تمامي بشر هستم 27

 .اينك من اين شهر را به دست كلدانيان و به دست نبوكد رصّر پادشاه بابل تسليم مي كنم و او آن را خواهد گرفت:  بنابراين خداوند چنين مي گويد28
 .مهاي آنها براي بعل بخور سوزانيد و كلدانياني كه با اين شهر جنگ مي كنند آمده، اين شهر را آتش خواهند زد و آن را با خانه هايي كه بر با29
 زيراكه بني اسرائيل و بني يهودا از طفوليت خود پيوسته شرارت ورزيدند و خداوند مي گويد كه بني اسرائيل به اعمال دستهاي خود خشم مرا دايماً به 30

 .هيجان آوردند
 .و غضب من بوده است تا آن را از حضور خود دور اندازم زيراكه اين شهر از روزي كه آن را بنا كردند تا امروز باعث هيجان خشم 31
 به سبب تمام شرارتي كه بني اسرائيل و بني يهودا، ايشان و پادشاهان و سروران و كاهنان و انبياي ايشان و مردان يهودا و ساكنان اورشليم كرده، 32

 .خشم مرا به هيجان آورده اند
 ايشان را تعليم دادم بلكه صبح زود برخاسته، تعليم دادم بلكه صبح زود برخاسته، تعليم دادم ليكن گوش  و پشت به من داده اند و نه رو، و هرچند33

 .نگرفتند و تأديب نپذيرفتند
 . بلكه رجاسات خود را در خانه اي كه به اسم من مسمي است برپا كرده، آن را نجس ساختند34
عملي كه ايشان را امر نفرمودم . است بنا كردند تا پسران و دختران خود را براي مولَك از آتش بگذرانند و مكان هاي بلند بعل را كه در وادي ابن هنوم 35

 .و به خاطرم خطور ننمود كه چنين رجاسات را بجا آورده، يهودا را مرتكب گناه گردانند
د كه به دست پادشاه بابل به شمشير و قحط و وبا تسليم شده  پس اآلن از اين سبب يهوه خداي اسرائيل در حق اين شهر كه شما درباره اش مي گويي36

 :است، چنين مي فرمايد
اينك من ايشان را از همة زمينهايي كه ايشان را در خشم و حدت و غضب عظيم خود رانده ام جمع خواهم كرد و ايشان را به اين مكان باز آورده، به  37

 .اطمينان ساكن خواهم گردانيد
 .من خواهند بود و من خداي ايشان خواهم بود و ايشان قوم 38
 . و ايشان را يك دل و يك طريق خواهم داد تا به جهت خيريت خويش و پسران خويش كه بعد از ايشان خواهند بود هميشة اوقات از من بترسند39
 خود را در دل ايشان خواهم نهاد تا از من دوري  و عهد جاوداني با ايشان خواهم بست كه از احسان نمودن به ايشان خواهم برنخواهم گشت و ترس40

 .نورزند
 . و از احسان نمودن به ايشان مسرور خواهم شد و ايشان را براستي و به تمامي دل و جان خود در اين زمين غرس خواهم نمود41
 تمامي احسني را كه به ايشان وعده داده ام به ايشان به نوعي كه تمامي اين بالي عظيم را به اين قوم رسانيدم، همچنان:  زيرا خداوند چنين مي گويد42

 .خواهم رسانيد
 . و در اين زمين درباره اش مي گوييد كه ويران و از انسان و بهايم خالي شده و به دست كلدانيان تسليم گرديده است، مزرعه ها خريده خواهد شد43
واهند نمود و شاهدان خواهند گرفت، در زمين بنيامين و حوالي اورشليم و شهرهاي  و مزرعه ها و نقره خريده، قباله ها خواهند نوشت و مختوم خ44

  .يهودا و در شهرهاي كوهستان و شهرهاي همواري و شهرهاي جنوب زيرا خداوند مي گويد اسيران ايشان را باز خواهم آورد
 

33 

 : نازل شده، گفت و هنگامي كه ارميا در صحن زندان محبوس بود كالم خداوند بار ديگر بر او1
 : خداوند كه اين كار را مي كند و خداوند كه آن را مصور ساخته، مستحكم مي سازد و اسم او يهوه است چنين مي گويد2
 . مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چيزهاي عظيم و مخفي كه آنها را ندانسته اي مخبر خواهم ساخت3
  دربارة خانه هاي اين شهر و دربارة خانه هاي پادشاهان يهودا كه در مقابل سنگرها و منجنيقها منهدم شده است، زيراكه يهوه خداي اسرائيل4

زيراكه روي خود را از اين .  و مي آيند تا با كلدانيان مقاتله نمايند و آنها را به الشهاي كساني كه من در خشم و غضب خود ايشان را كشتم برمي كنند5
 .    امي شرارت ايشان مستور ساخته امشهر به سبب تم

 . اينك به اين شهر عافيت و عالج باز خواهم داد و ايشان را شفا خواهم بخشيد و فراواني سالمتي و امانت را به ايشان خواهم رسانيد6
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 . و اسيران يهودا و اسيران اسرائيل را بازآورده، ايشان را مثل اول بنا خواهم نمود7
مامي گناهاني كه به من ورزيده اند، طاهر خواهم ساخت و تمامي تقصيرهاي ايشان را كه بدانها بر من گناه ورزيده و از من تجاوز كرده  و ايشان را از ت8

 .اند، خواهم آمرزيد
يشان نموده باشم بشنوند  احساني را كه به ا  و اين شهر براي من اسم شادماني و تسبيح و جالل خواهد بود نزد جميع امت هاي زمين كه چون آنها همة9

 .و به سبب تمام اين احسان و تمامي سالمتي كه من به ايشان رسانيده باشم، خواهند لرزيد. خواهند ترسيد
 خداوند چنين  مي گويد كه در اين مكان كه شما درباره اش مي گوييد كه آن ويران و خالي از انسان و بهايم است يعني در شهرهاي يهودا و كوچه هاي 10

  اورشليم كه ويران و خالي از انسان و ساكنان و بهايم است،
 در آنها آواز شادماني و آواز سرور و آواز داماد و آواز عروس و آواز كساني كه مي گويند يهوه صبايوت را تسبيح بخوانيد  زيرا خداوند نيكو است و 11

زيرا خداوند مي گويد اسيران اين زمين را .  كه هداياي تشكر به خانة خداوند مي آورندرحمت او تا ابداآلباد است، بارديگر شنيده خواهد شد و آواز آناني
 .مثل سابق باز خواهم آورد

در اينجايي كه ويران و از انسان و بهايم خالي است و در همة شهرهايش بار ديگر مسكن شباناني كه گله ها را مي :  يهوه صبايوت  چنين مي گويد12
 .خوابانند خواهد بود

 و خداوند مي گويد كه در شهرهاي جنوب و در زمين بنيامين و در حوالي اورشليم و شهرهاي يهودا گوسفندان بار ديگر از زيردست شمارندگان 13
 .  خواهند گذشت

 . نمودايامي مي آيد كه آن وعدة نيكو را كه دربارة خاندان اسرائيل و خاندان يهودا دادم وفا خواهم:  اينك خداوند مي گويد14
 . در آن ايام و در آن زمان شاخة عدالت براي داود خواهم رويانيد و او انصاف و عدالت را در زمين جاري خواهد ساخت15
 .يهوه صدقينُو:  در آن ايام يهودا نجات خواهد يافت و اورشليم به امنيت مسكون خواهد شد و اسمي كه به آن ناميده مي شود اين است16
 .ند چنين مي گويد كه از داود كسي كه بر كرسي خاندان اسرائيل بنشيند كَم نخواهد شد زيرا خداو17
  . و از الويان كهنه كسي كه قرباني هاي سوختني بگذراند و هداياي آردي بسوزاند و ذبايح هميشه ذبح نمايد از حضور من كَم نخواهد شد18

 : و كالم خداوند بر ارميا نازل شده، گفت19
 اگر عهد مرا با روز و عهد مرا با شب باطل توانيد كرد كه روز و شب در وقت خود نشود،: د چنين مي گويدخداون 20

 . آنگاه عهد من با بندة من داود باطل خواهد شد تا برايش پسري كه بر كرسي او سلطنت نمايد نباشد و با الويان كهنه كه خادم من مي باشند21
 شمرد و ريگ دريا را قياس نتوان كرد، همچنان ذريت بندة خود داود و الويان را كه مرا خدمت مي نمايند زياده خواهم  چنانكه لشكر آسمان  را نتوان22

  .گردانيد

 :    وكالم خداوند برارميا نازل شده، گفت23

پس قوم مرا خوار مي شمارند كه . ك نموده است آيا نمي بيني كه اين قوم چه حرف مي زنند؟ مي گويند كه خداوند آن دو خاندان را كه برگزيده بود تر24
 .در نظر ايشان ديگر قومي نباشند

 اگر عهد من با روز و شب نمي بود و قانون هاي آسمان و زمين را قرار نمي دادم،:  خداوند چنين مي گويد25

زيراكه اسيران . براهيم و اسحاق و يعقوب حاكمان نمي گرفتمنسل بندة خود داود را ترك مي نمودم و از ذريت او بر اوالد ا  آنگاه نيز ذريت يعقوب و26
 .ايشان را باز خواهم آورد و بر ايشان ترحم خواهم نمود
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 كالمي كه از جانب خداوند در حيني كه نبوكد نصّر پادشاه بابل و تمامي لشكرش و جميع ممالك جهان كه زير حكم او بودند و جميع قومها با اورشليم و 1
 :شهرهايش جنگ مي نمودند بر ارميا نازل شده، گفتتمامي 

اينك من اين شهر را به دست پادشاه : برو و صدقيا پادشاه يهودا را خطاب كرده، وي را بگو خداوند چنين مي فرمايد: يهوه خداي اسرائيل چنين مي گويد 2
 .بابل تسليم مي كنم و او آن را به آتش خواهد سوزانيد

بلكه البته گرفتارشده، به دست او تسليم خواهي گرديد و چشمان تو چشمان پادشاه بابل را خواهد ديد و دهانش با دهان . هي رست و تو از دستش نخوا3
 .تو گفتگو خواهد كرد و به بابل خواهي رفت

 د،به شمشير نخواهي مر: خداوند دربارة تو چنين مي گويد.  ليكن اي صدقيا پادشاه يهودا كالم خداوند را بشنو4

سوزانيدند، همچنان براي تو خواهند سوزانيد و ) عطريات( بلكه بسالمتي خواهي مرد و چنانكه براي پدرانت يعني پادشاهان پيشين كه قبل از تو بودند 5
 ».من اين سخن را گفتم: زيرا خداوند مي گويد. آه اي آقا: براي تو ماتم گرفته، خواهند گفت

  را به صدقيا پادشاه يهودا در اورشليم گفت، پس ارميا نبي تمامي اين سخنان6
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زيرا كه اين دو شهر از شهرهاي .  هنگامي كه لشكر پادشاه بابل با اورشليم و با همة شهرهاي باقي يهودا يعني با الكيش و عزِيقَه جنگ مي نمودند7 
 .شهرهاي حصاردار يهودا فقط باقي مانده بودزيرا كه اين دو شهر از . حصاردار يهودا يعني با الكيش و عزِيقَه جنگ مي نمودند

  كالمي كه از جانب خداوند بر ارميا نازل شد بعد از آنكه صدقيا پادشاه با تمامي قومي كه در اورشليم بودند عهد بست كه ايشان به آزادي ندا نمايند،8

 .هيچكس برادر يهود خويش را غالم خود نسازد تا هركس غالم عبراني خود و هركس كنيز عبرانية خويش را به آزادي رها كند و 9
 پس جميع سروران و تمامي قومي كه داخل اين عهد شدند اطاعت نموده، هركدام غالم خود را و هركدام كنيز خويش را به آزادي رها كردند و ايشان را 10

 .ديگر به غالمي نگاه نداشتند بلكه اطاعت نموده، ايشان را رهايي دادند
 .ز آن ايشان برگشته، غالمان و كنيزان خود را كه به آزادي رها كرده بودند، باز آوردند و ايشان را به عنف به غالمي و كنيزي خود گرفتند لكن بعد ا11
 : و كالم خداوند بر ارميا از جانب خداوند نازل شده، گفت12
 از زمين مصر از خانة بندگي بيرون آوردم عهد بسته، گفتم من با پدران شما در روزي كه ايشان را : يهوه خداي اسرائيل چنين مي گويد 13

 كه در آخر هر هفت سال هركدام از شما برادر عبراني خود را كه خويشتن را به تو فروخته باشد رها كنيد و چون تو را شش سال بندگي كرده باشد، او 14
 . و گوش خود را به من فرانداشتنداما پدران شما مرا اطاعت ننمودند. را از نزد خود به آزادي رهايي دهي

و هركس براي همساية خود به آزادي ندا نموده، در خانه اي كه به اسم .  و شما در اين زمان بازگشت نموديد و آنچه درنظر من پسند است بجا آوريد15
 . من ناميده شده است عهد بستيد

 غالم خود را و هركس كنيز خويش را كه ايشان را برحسب ميل ايشان به آزادي رها  اما از آن رو تافته اسم مرا بي عصمت كرديد و هركدام از شما16
 .كرده بوديد، باز آورديد و ايشان را به عنف به غالمي و كنيزي خود گرفتيد

آزادي ندا نكرديد، اينك چونكه شما مرا اطاعت ننموديد و هركس براي برادر خود و هركدام براي همساية خويش به :  بنابراين خداوند چنين مي گويد17
 .من براي شما آزادي را به شمشير و وبا و قحط ندا مي كنم و شما را درميان تمامي ممالك جهان مشوش خواهم گردانيد: خداوند مي گويد

ه گوساله را دو پاره كرده،  و تسليم خواهم كرد كساني را كه از عهد من تجاوز نمودند و وفا ننمودند به كالم عهدي كه به حضور من بستند، حيني ك18
 .   درميان پاره هايش گذاشتند

 . يعني سروران يهودا و سروران اورشليم و خواجه سرايان و كاهنان و تمامي قوم زمين را كه درميان پاره هاي گوساله گذر نمودند19
و الشهاي ايشان خوراك مرغان هوا و حيوانات زمين خواهد  و ايشان را دست دشمنان ايشان و به دست آناني كه قصد جان ايشان دارند، خواهم سپرد 20

 . شد

 و صدقيا پادشاه يهودا و سرورانش را به دست دشمنان ايشان و به دست آناني كه قصد جان ايشان دارند و به دست لشكر پادشاه بابل كه از نزد شما 21
 . رفته اند تسليم خواهم كرد

ايم و ايشان را به اين شهر بازخواهم آورد و با آن جنگ كرده، آن را خواهند گرفت و به آتشي خواهند سوزانيد و  اينك خداوند مي گويد من امر مي فرم22
  .شهرهاي يهودا را ويران و غيرمسكون خواهم ساخت
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 : كالمي كه از جانب خداوند در ايام يهوياقيم بن يوشيا پادشاه يهودا بر ارميا نازل شده، گفت1
 ».رِكابيان برو و به ايشان سخن گفته، ايشان را به يكي از حجره هاي خانة خداوند بياور و به ايشان شراب بنوشانبه خانة  2
  پس يازَنْيا ابن ارميا ابن حبصنْيا و برادرانش و جميع پسرانش و تمامي خاندان ركابيان را برداشتم،3

4يا ابن شَلُّوم، مستحفظ آستانه بود  و ايشان را به خانة خداوند به حجرة پسران حانان بن يسعجرة سروران و باالي حجرة ميا مرد خدا كه به پهلوي حلدج
 .آوردم

 ».شراب بنوشيد«:  و كوزه هاي پر از شراب و پياله ها پيش ركابيان نهاده، به ايشان گفتم5
 .يت نموده، گفت كه شما و پسران شما ابداً شراب ننوشيدشراب نمي نوشيم زيراكه پدر ما يوناداب بن رِكاب ما را وص:  ايشان گفتند6
 و خانه ها بنا مكنيد و كشت منماييد و تاكستانها غرس مكنيد و آنها را نداشته باشيد بلكه تمامي روزهاي خود را در خيمه ها ساكن شويد تا روزهاي 7

 .بسيار به روي زميني كه شما در آن غريب هستيد زنده بمانيد
سخن پدرخود يوناداب بن ركاب و بهر چه او به ما امر فرمود اطاعت نموده، در تمامي عمر خود شراب ننوشيديم، نه ما و نه زنان ما و نه پسران  و ما به 8

 .ما و نه دختران ما
 . و خانه ها براي سكونت خود بنا نكرديم و تاكستانها و امالك و مزرعه ها براي خود نگرفتيم9
 . شده، اطاعت نموديم و به آنچه پدر ما يوناداب ما را امر فرمود عمل نموديم و در خيمه ها ساكن10
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بياييد از ترس لشكر كلدانيان و لشكر اراميان به اورشليم داخل شويم پس در اورشليم :  ليكن وقتي كه نبوكدرصّر پادشاه بابل به زمين برآمد گفتيم11
  .ساكن شديم

 : ، گفت پس كالم خداوند بر ارميا نازل شده12

آيا تأديب نمي پذيريد و به كالم من : برو و به مردان يهودا و ساكنان اورشليم بگو كه خداوند مي گويد: يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد 13
 گوش نمي گيريد؟

راب نمي نوشند و وصيت پدرخود را  سخنان يوناداب بن ركاب كه به پسران خود وصيت نمود كه شراب ننوشيد استوار گرديده است و تا امروز ش14
 .اطاعت مي نمايند؛ اما من به شما سخن گفتم و صبح زود برخاسته، تكلّم نمودم و مرا اطاعت نكرديد

د را  و بندگان خود انبيا را نزد شما فرستادم و صبح زود برخاسته، ايشان را ارسال نموده، گفتم هركدام از راه بد خود بازگشت نماييد و اعمال خو15
اما شما گوش نگرفتيد و . اصالح كنيد و خدايان غير را پيروي منماييد و آنها را عبادت مكنيد تا در زميني كه به شما و به پدران شما داده ام ساكن شويد

 .مرا اطاعت ننموديد
 اين قوم مرا اطاعت نمي كنند، پس چونكه پسران يوناداب بن ركاب وصيت پدرخويش را كه به ايشان فرموده است اطاعت مي نمايند و 16

اينك من بر يهودا و برجميع سكنة اورشليم تمامي آن بال را كه دربارة ايشان گفته ام وارد :  بنابراين يهوه خداي صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد17
  .خواهم آورد زيرا كه به ايشان سخن گفتم و نشنيدند و ايشان را خواندم و اجابت ننمودند

چونكه شما وصيت پدر خود يوناداب را اطاعت نموديد و جميع اوامر او : يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد«: ارميا به خاندان ركابيان گفت و 18
 را نگاه داشته، بهر آنچه او به شما امر فرمود عمل نموديد،

  .اب كسي كه دايماً به حضور من بايستد كَم نخواهد شداز يوناداب بن رك:  بنابراين يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد19
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 : و در سال چهارم يهوياقيم بن يوشيا پادشاه يهودا واقع شد كه اين كالم از جانب خداوند بر ارميا نازل شده، گفت1
فتم از روزي كه به تو تكلّم نمودم يعني از ايام يوشيا طوماري براي خود گرفته، تمامي سخناني را كه من دربارة اسرائيل و يهودا و همة امت ها به تو گ 2

 .تا امروز در آن بنويس
 شايد كه خاندان يهودا تمامي بال را كه من مي خواهم بر ايشان وارد بياورم گوش بگيرند تا هركدام از ايشان از راه بد خود بازگشت نمايند و من عصيان 3

 ».و گناهان ايشان را بيامرزم
 .باروك بن نَيريا را خواند و باروك از دهان ارميا تمامي كالم خداوند را كه به او گفته بود در آن طومارنوشت پس ارميا 4
 .من محبوس هستم و نمي توانم به خانة خداوند داخل شوم«:  و ارميا باروك را امر فرموده، گفت5
روز صَوم در خانة خداوند در گوش قوم بخوان و نيز آنها را در گوش تمامي  پس تو برو و سخنان خداوند را از طوماري كه از دهان من نوشتي در 6

 .يهودا كه از شهرهاي خود مي آيند بخوان
 شايد كه به حضور خداوند استغاثه نمايند و هركدام از ايشان از راه بد خود بازگشت كنند زيرا كه خشم و غضبي كه خداوند دربارة اين قوم فرموده 7

  .شداست عظيم مي با

 . پس باروك بن نيريا به هرآنچه ارميا نبي او را امر فرموده بود عمل نمود و كالم خداوند را در خانة خداوند از آن طومار خواند8
 مي آمدند،  و در ماه نهم از سال پنجم يهوياقيم بن يوشيا پادشاه يهودا، براي تمامي اهل اورشليم و براي همة كساني كه از شهرهاي يهودا به اورشليم9

 .براي روزه به حضور خداوند ندا كردند
 و باروك سخنان ارميا را از آن طومار در خانة خداوند در حجرة حمريا ابن شافان كاتب در صحن فوقاني نزد دهنة دروازة جديد خانة خداوند به گوش 10

 .تمامي قوم خواند
 ند را از آن طومارشنيد، و چون ميكايا ابن جمريا ابن شافان تمامي سخنان خداو11

 به خانة پادشاه به حجرة كاتب آمد و اينك جميع سروران در آنجا نشسته بودند يعني اَليشاماع كاتب و داليا ابن شَمعيا و اَلنْاتان بن عكُبور و جمريا ابن 12
 .شافان و صدقيا ابن حنَنْيا و ساير سروان

 .باروك وقتي كه آنها را به گوش خلق از طومار مي خواند شنيد براي ايشان باز گفت پس ميكايا تمامي سخناني را كه از 13
آن طوماري را كه به گوش قوم خواندي به دست خود :  آنگاه تمامي سروران يهودي ابن نَتَنْيا ابن شَلَمبا ابن كُوشي را نزد باروك فرستادند تا بگويد14

 . را به دست خود گرفته، نزد ايشان آمدپس باروك بن نَيريا طومار» .گرفته، بيا
 .و باروك به گوش ايشان خواند» .بنشين و آن را به گوشهاي ما بخوان«:  و ايشان وي را گفتند15
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ه بيان البته تمامي اين سخنان را به پادشا«:  و واقع شده چون ايشان تمامي اين سخنان را شنيدند با ترس به يكديگر نظر افكندند و به باروك گفتند16
 .خواهيم كرد

 .ما را خبر بده كه تمامي اين سخنان را چگونه از دهان او نوشتي«:  و از باروك سؤال كرده، گفتند17
 .او تمامي اين سخنان را از دهان خود براي من مي خواند و من با مركّب در طومار مي نوشتم«:  باروك به ايشان گفت18
  .ا رفته، خويشتن را پنهان كنيد تا كسي نداند كه كجا مي باشيدتو و ارمي«:  سروران به باروك گفتند19

 . پس طومار را در حجرة اَليشاماع كاتب گذاشته، به سراي پادشاه رفتند و تمامي اين سخنان را به گوش پادشاه باز گفتند20
 آورده، درگوش پادشاه و در گوش تمامي سروراني كه به  و پادشاه يهودي را فرستاد تا طومار را بياورد و يهودي آن را از حجرة اليشاماع كاتب21

 .حضور پادشاه حاضر بودند خواند
 . و پادشاه در ماه نهم در خانة زمستاني نشسته و آتش پيش وي بر منقل افروخته بود22
 منقل بود انداخت تا تمامي طومار در آتش  و واقع شد كه چون يهودي سه جهار ورق خوانده بود، پادشاه آن را با قلمتراش قطع كرده، در آتشي كه بر23

 .كه در منقل بود سوخته شد
 . و پادشاه و همة بندگانش كه تمامي اين سخنان را شنيدند، نه ترسيدند و نه جامة خود را چاك زدند24
 .فت ليكن اَلناتان وداليا و جمريا از پادشاه التماس كردند كه طومار را نسوزاند اما به ايشان گوش نگر25
اما خداوند ايشان را مخفي .  بلكه پادشاه يرحميئيل شاهزاده و سرايا ابن عزَرئيل و شَلَميا ابن عبدئيل را امر فرمود كه باروك كاتب و ارميا نبي را بگيرند26

 . داشت

 :م خداوند بر ارميا نازل شده، گفت و بعد از آنكه پادشاه طومار و سخناني را كه باروك از دهان ارميا نوشته بود سوزانيد، كال27
 .طوماري ديگر براي خود باز گير و همة سخنان اولين را كه در طومار نخستين كه يهوياقيم پادشاه يهودا آن را سوزانيد بر آن بنويس 28
 نوشتي كه پادشاه بابل البته خواهد آمد و اين تو اين طومار را سوزانيدي و گفتي چرا در آن:  و به يهوياقيم پادشاه يهودا بگو خداوند چنين مي فرمايد29

 .   زمين را خراب كرده، انسان و حيوان را از آن نابود خواهد ساخت

 بنابراين خداوند دربارة يهوياقيم پادشاه يهودا چنين مي فرمايد كه برايش كسي نخواهد بود كه بر كرسي داود بنشيند و الش او روز در گرما و شب در 30
 . افكنده خواهد شدسرما بيرون

 و بر او و بر ذريتّش و بر بندگانش عقوبت گناه ايشان را خواهم آورد و بر ايشان و بر سكنة اورشليم و مردان يهودا تمامي آن بال را كه دربارة ايشان 31
 .گفته ام خواهم رسانيد زيرا كه مرا نشنيدند

ب سپرد و او تمامي سخنان طوماري را كه يهوياقيم پادشاه يهودا به آتش سوزانيده بود از  پس ارميا طوماري ديگر گرفته، به باروك بن نيرياي كات32
 .دهان ارميا در آن نوشت و سخنان بسياري نيز مثل آنها بر آن افزوده شد
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 .ه پادشاهي نصب كرده بود، سلطنت نمود و صدقيا ابن يوشيا پادشاه به جاي كُنياهو ابن يهوياقيم كه نبوكدرصّر پادشاه بابل او را بر زمين يهودا ب1
 .  و او و بندگانش و اهل زمين به كالم خداوند كه به واسطة ارميا نبي گفته بود گوش ندادند2

 .ه جهت ما استغاثه نمانزد يهوه خداي ما ب«:  و صدقيا پادشاه، يهوكَل بن شَلَميا و صَفَنيا ابن معسيا كاهن را نزد ارمياي نبي فرستاد كه فرستاد كه بگويند3
 . و ارميا درميان قوم آمد و شد مي نمود زيراكه او را هنوز در زندان نينداخته بودند4
 . و لشكرفرعون از مصر بيرون آمدند و چون كلدانياني كه اورشليم را محاصره كرده بودند، خبر ايشان را شنيدند، از پيش اورشليم رفتند5
 : نبي نازل شده، گفت آنگاه كالم خداوند بر ارميا6
اينك لشكر فرعون كه به جهت : به پادشاه يهودا كه شما را نزد من فرستاد تا از من مسألت نماييد چنين بگوييد: يهوه خداي اسرائيل چنين مي فرمايد 7

 .اعانت شما بيرون آمده اند، به واليت خود به مصر مراجعت خواهند نمود
 .ن شهرجنگ خواهند كرد و آن را تسخير نموده، به آتش خواهند سوزانيد و كلدانيان خواهند برگشت و با اي8
 . و خداوند چنين مي گويد كه خويشتن را فريب ندهيد و مگوييد كه كلدانيان از نزد ما البته خواهند رفت، زيراكه نخواهند رفت9
ديد كه از ايشان غير از مجروح شدگان كسي نمي ماند، باز هركدام از  بلكه اگر تمامي لشكر كلدانياني را كه با شما جنگ مي نمايند چنان شكست مي دا10

 .ايشان از خيمة خود برخاسته، اين شهر را به آتش مي سوزانيدند
  و بعد از آنكه لشكر كلدانيان از ترس لشكر فرعون از اورشليم كوچ كرده بودند، واقع شد    11

 . بنيامين برود و در آنجا از ميان قوم نصيب خود را بگيرد كه ارميا از اورشليم بيرون مي رفت تا به زمين12
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نزد كلدانيان مي :  و چون به دروازة بنيامين رسيد، رئيس كشيكچيان مسمي به يِرئيا ابن شَلَميا ابن حضنَنْيا در آنجا بود و او ارمياي نبي را گرفته، گفت13
 روي؟

 . ليكن يِرئيا به وي گوش نداد و ارميا را گرفته او را نزد سروران آورد».دروغ است، نزد كلدانيان نمي روم:  ارميا گفت14
 . و سروران بر ارميا خشم نموده، او را زدند و او را در خانه يوناتان كاتب به زندان انداختند زيرا آن را زندان ساخته بودند15
 وزهاي بسيار در آنجا مانده بود، و چون ارميا در سياهچال به يكي از حجره ها داخل شده بود و ارميا ر16

هست و :  آنگاه صدقيا پادشاه فرستاده، او را آورد و پادشاه در خانة خود خفية از او سؤال نموده، گفت كه آيا كالمي از جانب خداوند هست؟ ارميا گفت17
  .گفت به دست پادشاه بابل تسليم خواهي شد

 بندگانت و اين قوم چه گناه كرده ام كه مرا به زندان انداخته ايد؟و به تو و :  و ارميا به صدقيا پادشاه گفت18

  و انبياي شما كه براي شما نبوت كرده، گفتند كه پادشاه بابل بر شما و بر اين زمين نخواهد آمد كجا مي باشند؟19

 .انة يوناتاب كاتب پس نفرستي مبادا در آنجا بميرمتمنّا اينكه استدعاي من نزد تو پذيرفته شود كه مرا به خ:  پس اآلن اي آقايم پادشاه بشنو20
پس . و هر روز قرص ناني از كوچة خبازان به او دادند تا همة نان از شهر تمام شد.  پس صدقيا پادشاه امر فرمود كه ارميا را در صحن زندان بگذارند21

 .ارميا در صحن زندان ماند
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 :شْحور و يوكَل بن شَلَميا و فَشْحور بن ملْكليا سخنان ارميا را شنيدند كه تمامي قوم را بدانها مخاطب ساخته، گفت و شَفَطْيا ابن متّان و جدلْيا ابن فَ
هركه در اين شهر بماند از شمشير و قحط و وبا خواهد مرد، اما هركه نزد كلدانيان بيرون رود خواهد زيست و جانش براي او :  خداوند چنين مي گويد2

 .شده، زنده خواهد ماندغنيمت 
 . اين شهر البته به دست لشكر پادشاه بابل تسليم شده، آن را تسخير خواهد نمود:  خداوند چنين مي گويد3

اي تمنّا اينكه اين مرد كشته شود زيرا كه بدين منوال دستهاي مردان جنگي را كه در اين شهر باقي مانده اند و دسته«:  پس آن سروران به پادشاه گفتند4
 .زيرا كه اين مرد سالمتي اين قوم را  نمي طلبد بلكه ضرر ايشان را. تمامي قوم را سست مي كند چونكه مثل اين سخنان به ايشان مي گويد

 .اينك او در دست شما است زيرا پادشاه به خالف شما كاري نمي تواند كرد:  صدقيا پادشاه گفت5
6كه در صحن زندان بود انداختند و ارميا را به ريسمانها فرو هشتند و در آن سياه چال آب نبود  پس ارميا را گرفته او را در سياه چال م كللْكيا ابن م

 .ليكن گل بود و ارميا به گل فرو رفت
 روازة بنيامين نشسته بود، و چون عبدملَك حبشي كه يكي از خواجه سرايان و در خانة پادشاه بود شنيد كه ارميا را به سياه چال انداختند و به د7

  آنگاه عبدملك از خانة پادشاه بيرون آمد و به پادشاه عرض كرده، گفت 8

كه اي آقايم پادشاه، اين مردان در آنچه به ارمياي نبي كرده و او را به سياه چال انداخته اند، شريرانه عمل نموده اند و او در جايي كه هست از گرسنگي  9
 .در شهر هيچ نان باقي نيستخواهد مرد، زيرا كه  

 .  سي نفر از اينجا همراه خود بردار و ارمياي نبي را قبل از آنكه بميرد از سياه چال برآور:  پس پادشاه به عبدملك حبشي امر فرموده، گفت10

 مندرس و رقعه هاي پوسيده گرفته، آنها را  پس عبدملك آن كسان را همراه خود برداشته، به خانة پادشاه از زير خزانه داخل شد و از آنجا پارچه هاي11
 .با ريسمانها به سياه چال نزد ارميا فروهشت

 .و ارميا چنين كرد. اين پارچه هاي مندرس و رقعه هاي پوسيده را زير بغل خود در زير ريسمانها بگذار«:  و عبدملك حبشي به ارميا گفت12
 .چال برآوردند و ارميا در صحن زندان ساكن شد پس ارميا را با ريسمانها كشيده، او را از سياه 13
من از تو مطلبي   مي پرسم، از :  و صدقيا پادشاه فرستاده، ارميا نبي را به مدخل سومي كه در خانة خداوند بود نزد خود آورد و پادشاه به ارميا گفت14

 .من چيزي مخفي مدار
 مرا نخواهي كُشت و اگر تو را پند دهم مرا نخواهي شنيد؟اگر تو را خبر دهم آيا هر آينه «:  ارميا به صدقيا گفت15

به حيات يهوه كه اين جان را براي ما آفريد قسم كه تو را نخواهم كشت و تو را به دست اين «:  آنگاه صدقيا پادشاه براي ارميا خفيه قسم خورده، گفت16
  .كساني كه قصد جان تو دارند تسليم نخواهم كرد

اگر حقيقتاً نزد سروان پادشاه بابل بيرون روي، جان  تو زنده خواهد : يهوه خداي صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد«: قيا گفت پس ارميا به صد17
 .ماند و اين شهر به آتش سوخته نخواهد شد بلكه تو و اهل خانه ات زنده خواهيد ماند

ت كلدانيان تسليم خواهد شد و آن را به آتش خواهند سوزانيد و تو از دست ايشان  اما اگر نزد سروران پادشاه بابل بيرون نروي، اين شهر به دس18
 .نخواهي رست

 .من از يهودياني كه بطرف كلدانيان شده اند مي ترسم، مبادا مرا به دست ايشان تسليم نموده، ايشان مرا تفضيح نمايند«:  اما صدقيا پادشاه به ارميا گفت19
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 .مستدعي آنكه كالم خداوند را كه به تو مي گويم اطاعت نمايي تا تو را خيريت شود و جان تو زنده بماند. را تسليم نخواهند كردتو :  ارميا در جواب گفت20
 : اما اگر از بيرون رفتن ابا نمايي كالمي كه خداوند بر من كشف نموده اين است21
اَصْدقاي تو تو را : نزد سروران پادشاه بابل بيرون برده خواهند شد و ايشان خواهند گفت اينكه تمامي زناني كه در خانة پادشاه يهودا باقي مانده اند، 22

 .اغوا نموده، بر تو غالب آمدند و اآلن چونكه پايهاي تو در لجن فرو رفته است ايشان به عقب برگشته اند
ن نخواهي رست، بلكه به دست پادشاه بابل گرفتار خواهي شد و اين  و جميع زنانت و فرزندانت را نزد كلدانيان بيرون خواهند برد و تو از دست ايشا23

 .شهر را به آتش خواهي سوزانيد
 .زنهار كسي از اين سخنان اطالع نيابد و نخواهي مرد:  آنگاه صدقيا به ارميا گفت24
را از آنچه به پادشاه گفتي و آنچه پادشاه به تو گفت اطالع دهي  و اگر سروران بشنوند كه با تو گفتگو كرده ام و نزد تو آمده، تو را گويند تمنّا اينكه ما 25

 و آن را از ما مخفي نداري تا تو را به قتل نرسانيم،

  .من عرض خود را به حضور پادشاه رسانيدم تا مرا به خانة يوناتان باز نفرستد تا درآنجا نميرم:  آنگاه به ايشان بگو26

پس از سخن گفتن . از او سؤال نمودند و او موافق همة اين سخناني كه پادشاه به او امر فرموده بود به ايشان گفت پس جميع سروران نزد ارميا آمده، 27
 .با او باز ايستادند چونكه مطلب فهميده نشد

 . و ارميا در صحن زندان تا روز فتح شدن اورشليم ماند؛ و هنگامي كه اورشليم گرفته شد، در آنجا بود28
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 . هم از سال نهم صدقيا پادشاه يهودا، نبوكدرصّر پادشاه بابل با تمامي لشكر خود بر اورشليم آمده، آن را محاصره نمودند در ماه د1

 . و در روز نهم ماه چهارم از سال يازدهم صدقيا در شهر رخنه كردند2
صَر و سمجرنَبو و سرسكْيم رئيس خواجه سرايان و نَرجل شَرأصَر  و تمام سروران پادشاه بابل داخل شده در دروازة وسطي نشستند يعني نَرجلْ شَرأ3

 .رئيس مجوسيان و ساير سرداران پادشاه بابل
 چون صدقيا پادشاه يهودا و تمامي مردان جنگي اين را ديدند، فرار كرده، به راه باغ شاه از دروازه اي كه درميان دو حصار بود در وقت شب از شهر 4

 .تند و پادشاه به راه عربه رفتبيرون رف
 و لشكركلدانيان ايشان را تعاقب نموده، در عربة اَريحا به صدقيا رسيدند و او را گرفتار كرده، نزد نبوكدرصّر پادشاه بابل به رِبلَه در زمين حماتْ 5

 .آوردند و او بر وي فتواي داد
6ا را پيش رويش در رِبلَه به قتل رسانيد و پادشاه بابل تمامي شُرفاي يهودا را كشت و پادشاه بابل پسران صدقي. 
 . و چشمان صدقيا را كور كرد و او را به زنجيرها بسته، به بابل برد7
 . و كلدانيان خانة پادشاه و خانه هاي قوم را به آتش سوزانيدند و حصارهاي اورشليم را منهدم ساختند8
9دان رئيس جالّدان، بقيوزَرة قوم را كه مانده بودند به بابل به  و نَبة قوم را كه در شهر باقي مانده بودند و خارجين را كه بطرف او شده بودند و بقي

 .اسيري برد
 . ليكن نَبوزَردان رئيس جالّدان فقيران قوم را كه چيزي نداشتند در زمين يهودا واگذاشت و تاكستانها و مزرعه ها در آن روز به ايشان داد10
 : و نبوكدرصّر پادشاه بابل دربارة ارميا به نبوزردان رئيس جالّدان امر فرموده، گفت11
 .او را بگير و به او نيك متوجه شده، هيچ اذيتي به وي مرسان بلكه هرچه به تو بگويد برايش بعمل آور 12
 رئيس مجوسيان و ساير سروران پادشاه بابل فرستادند پس نبوزردان رئيس جالّدان و نَبوشَزْبان رئيس خواجه سرايان و نَرجل شَرأصَر 13

 .پس درميان قوم ساكن شد.  و ارسال نموده، ارميا را از صحن زندان برداشتند و او را به جدلْيا ابن اَخيقام بن شافان سپردند تا او را به خانة خود ببرد14
 : نازل شده، گفت و چون ارميا هنوز در صحن زندان محبوس بود، كالم خداوند بر وي15
اينك كالم خود را بر اين شهر به بال وارد خواهم آورد و نه : يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي فرمايد: برو و عبدملَك حبشي را خطاب كرده، بگو 16

 .بخوبي و در آن روز درنظر تو واقع خواهد شد
 .د و به دست كساني كه از ايشان مي ترسي تسليم نخواهي شدمن تو را در آن روز نجات خواهم دا:  ليكن خداوند مي گويد17
 زيرا خداوند مي گويد كه تو را البته رهايي خواهم داد و به شمشير نخواهي افتاد، بلكه از اين جهت كه بر من توكّل نمودي جان تو برايت غنيمت خواهد 18

 .شد
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زردان رئيس جالّدان او را از رامه رهايي داد و وي را از ميان تمامي اسيران اورشليم و يهودا كه كالمي كه از خداوند بر ارميا نازل شد بعد از آنكه نبو 1
 .به بابل جالي وطن مي شدند و او درميان ايشان به زنجيرها بسته شده بود برگرفت
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 .استيهوه خدايت اين بال را دربارة اين مكان فرموده «:  و رئيس جالّدان ارميا را گرفته، وي را گفت2
زيرا كه به خداوند گناه ورزيده و سخن او را گوش نگرفته ايد پس اين واقعه به .  و خداوند برحسب كالم خود اين را به وقوع آورده، عمل نموده است3

 .شما رسيده است
ا من به بابل بيايي بيا و تو را نيكو متوجه پس اگر درنظرت پسند آيد كه ب.  و حال اينك من امروز تو را از زنجيرهايي كه بر دستهاي تو است رها مي كنم4

خواهم شد و اگر درنظرت پسند نيايد كه همراه من به بابل آيي، پس ميا و بدان كه تمامي زمين پيش تو است هر جايي كه درنظرت خوش و پسند آيد كه 
  .بروي به آنجا برو

م بن شافان كه پادشاه بابل او را بر شهرهاي يهودا نصب كرده است برگرد و نزد او نزد جدليا ابن اخيقا:  و وقتي كه او هنوز برنگشته بود وي را گفت5
 .پس رئيس جالّدان او را نوشتة راه و هديه داد و او را رها نمود. درميان قوم ساكن شو يا هر جايي كه مي خواهي بروي، برو

 . كه در زمين باقي مانده بودند، ساكن شد و ارميا نزد جدليا ابن اخيقام به مصْفَه آمده، نزد او درميان قومي6
 و چون تمامي سرداران لشكر كه در صحرا بودند و مردان ايشان شنيدند كه پادشاه بابل جدليا ابن اخيقام را بر زمين نصب كرده و مردان و زنان و 7

 اطفال و فقيران زمين را كه به بابل برده نشده بودند، به او سپرده است،

 نزد جدليا به مصفه آمدند يعني اسماعيل بن نَتَنْيا و يوحانان و يوناتان پسران قاريح و سرايا ابن تَنْحومت و پسران عيفاي نَطُوفاتي و يزَنْيا  آنگاه ايشان8
 .پسرمعكاتي ايشان و مردان ايشان

در زمين ساكن شويد و پادشاه بابل . ن به كلدانيان مترسيداز خدمت نمود«:  و جدليا ابن اخيقام بن شافان براي ايشان و كسان ايشان قسم خورده، گفت9
 .را بندگي نماييد و براي شما نيكو خواهد شد

 و اما من اينك در مصفه ساكن خواهم شد تا به حضور كلدانياني كه نزد ما آيند حاضر شوم و شما شراب و ميوه جات و روغن جمع كرده، در ظروف 10
  .راي خود گرفته ايد ساكن باشيدخود بگذاريد و در شهرهايي كه ب

 و نيز چون تمامي يهودياني كه در موآب و درميان بني عمون و در ادوم و ساير واليات بودند شنيدند كه پادشاه بابل، بقيه اي از يهودا را واگذاشته و 11
 جدليا ابن اخيقام بن شافان را بر ايشان گماشته است،

كه پراكنده شده بودند مراجعت كردند و به زمين يهودا نزد جدليا به مصفه آمدند و شراب و ميوه جات بسيار و فراوان  آنگاه جميع يهوديان از هرجايي 12
 . جمع نمودند

  و يوحانان بن قاريح و همة سرداران لشكري كه در بيابان بودند نزد جدليا به مصفه آمدند،13

 .اه بني عمون اسماعيل بن نَتَنْيا را فرستاده است تا تو را بكشد؟ اما جدليا ابن اخيقام ايشان را باور نكردآيا هيچ مي داني كه بعليس پادش:  و او را گفتند14
چرا او تو را . اذن بده كه بروم و اسماعيل بن نَتَنْيا را بكشم و كسي آگاه نخواهد شد«:  پس يوحانان بن قاريح جدليا را در مصفه خفيه خطاب كرده، گفت15

 ميع يهودياني كه نزد تو فراهم آمده اند پراكنده شوند و بقية يهوديان تلف گردند؟بكشد و ج

 .اين كاررا مكن زيرا كه دربارة اسماعيل دروغ مي گويي«:  اما جدليا ابن اخيقام به يوحانان بن قاريح گفت16
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دشاهان بود، با بعضي از رؤساي پادشاه و ده نفر همراهش نزد جدليا ابن اخيقام  و در ماه هفتم واقع شد كه اسماعيل بن نَتَنْيا ابن اليشاماع كه از نسل پا1
 .به مصفه آمدند و آنجا در مصفه با هم نان خورند

ين  و اسماعيل بن نَتَنْيا و آن ده نفركه همراهش بودند برخاسته، جدليا ابن اخيقام بن شافان را به شمشير زدند و او را كه پادشاه بابل به حكومت زم2
 .نصب كرده بود كشت

 .  و اسماعيل تمامي يهودياني را كه همراه او يعني با جدليا در مصفه بودند و كلدانياني را كه درآنجا يافت شدند و مردان جنگي را كشت3

  و در روز دوم بعد از آنكه جدليا را كشته بود و كسي از آن اطالع نيافته بود،4

 .ان دريده و بدن خراشيده هدايا و بخور با خود آورده، از شكيم و شيلوه و سامره آمدند تا به خانة خداوند ببرند هشتاد نفر با ريش تراشيده و گريب5
 .نزد جدليا ابن اخيقام بياييد«:  و اسماعيل بن نَتَنْيا به استقبال ايشان از مصفه بيرون آمد و در رفتن گريه مي كرد و چون به ايشان رسيد گفت6
 .يشان به ميان شهر رسيدند، اسماعيل بن نَتَنْيا و كساني كه همراهش بودند، ايشان را كشته، در حفره انداختند و هنگامي كه ا7
پس » .ما را مكُش زيراكه ما را ذخيره اي از گندم و جو و روغن و عسل در صحرا مي باشد«:  اما درميان ايشان ده نفر پيدا شدند كه به اسماعيل گفتند8

 .شته، درميان برادران ايشان نكشتايشان را واگذا
 و حفره اي كه اسماعيل بدنهاي همة كساني را كه به سبب جدليا كشته، در آن انداخته بود، همان است كه آسا پادشاه به سبب بعشا پادشاه اسرائيل 9

 .ساخته بود و اسماعيل بن نَتَنْيا آن را از كشتگان پر كرد
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 كه در مصفه بودند با دختران پادشاه و جميع كساني كه در مصفه باقي مانده بودند كه نبوزردان رئيس جالّدان به  پس اسماعيل تمامي بقية قوم را10
 .جدليا ابن اخيقام سپرده بود، اسير ساخت و اسماعيل بن نَتَنْيا ايشان را اسير ساخته، مي رفت تا نزد بني عمون بگذرد

 ران لشكري كه همراهش بودند از تمامي فتنه اي كه اسماعيل بن نَتَنْيا كرده بود خبر يافتند،  اما چون يوحانان بن قاريح و تمامي سردا11

 . آنگاه جميع كسان خود را برداشتند و به قصد مقاتله با اسماعيل بن نَتَنْيا روانه شده، او را نزد درياچة بزرگ كه در جبعون است يافتند12
 .ند يوحانان بن قاريح و تمامي سرداران لشكر را كه همراهش بودند ديدند خوشحال شدند و چون جميع كساني كه با اسماعيل بود13
 . و تمامي كساني كه اسماعيل از مصفه به اسيري مي برد روتافته، برگشتند و نزد يوحانان بن قاريح آمدند14
 .رفت اما اسماعيل بن نَتَنْيا با هشت نفر از دست يوحانان فرار كرد و نزد بني عمون 15
 تمامي بقية قومي را كه از دست اسماعيل بن نَتَنْيا از مصفه بعد از كشته شدن جدليا ابن   و يوحانان بن قاريح با همة سرداران لشكركه همراهش بودند،16

  ي داده بود؛اخيقام خالصي داده بود بگرفت، يعني مردان دلير جنگي و زنان و اطفال و خواجه سرايان را كه ايشان را در جيعون خالص
  و ايشان رفته، در جبروت كمهام كه نزد بيت لحم است منزل گرفتند تا بروند و به مصر داخل شوند،17

 . د چونكه اسماعيل بن نَتَنْيا جدليا ابن اخيقام را كه پادشاه بابل او را حاكم زمين قرارداده بود كشته بو  به سبب كلدانيان زيرا كه از ايشان مي ترسيدند،18
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   پس تمامي سرداران لشكر و يوحانان بن قاريح و يزَنْيا ابن هوشَعيا و تمامي خلق از خرد و بزرگ پيش آمدند،1
 تمنّا اينكه التماس ما نزد تو پذيرفته شود و به جهت ما و به جهت تمامي اين بقيه نزد يهوه خداي خود مسألت نمايي زيراكه ما«:  و به ارميا نبي گفتند2

 .قليلي از كثير باقي مانده ايم چنانكه چشمانت ما را مي بيند
 ». تا يهوه خدايت ما را به راهي كه بايد برويم و به كاري كه بايد بكنيم اعالم نمايد3
داوند در جواب شما اينك من برحسب آنچه به من گفته ايد، نزد يهوه خداي شما مسألت خواهم نمود و هرچه خ. شنيدم«:  پس ارميا نبي به ايشان گفت4

 ».بگويد به شما اطالع خواهم داد و چيزي از شما باز نخواهم داشت
خداوند درميان ما شاهد راست و امين باشد كه برحسب تمامي كالمي كه يهوه خدايت به واسطة تو نزد ما بفرستد عمل خواهيم «:  ايشان به ارميا گفتند5

 .نمود
وه خداي خود را كه تو را نزد او مي فرستيم اطاعت خواهيم نمود تا آنكه قول يهوه خداي خود را اطاعت نموده، براي  خواه نيكو باشد و خواه بد، كالم يه6

 ».ما سعادتمندي  بشود
 . و بعد از ده روز واقع شد كه كالم خداوند بر ارميا نازل شد7
 ا از كوچك و بزرگ خطاب كرده، پس يوحانان بن قاريح و همة سرداران لشكر كه همراهش بودند و تمامي قوم ر8

 :مي فرمايد يهوه خداي اسرائيل كه شما مرا نزد وي فرستاديد تا دعاي شما را به حضور او برسانم چنين«:  به ايشان گفت9
يي كه به شما رسانيدم پشيمان  منهدم نخواهم ساخت و غرس كرده، نخواهم كَند، زيرا از بال  اگر في الحقيقه در اين زمين بمانيد، آنگاه شما را بنا نموده،10

 .شدم
بلي خداوند مي گويد از او ترسان مباشيد زيراكه من با شما هستم تا شما را نجات بخشم و شما را از .  از پادشاه بابل كه از او بيم داريد ترسان مباشيد11

 .دست او رهايي دهم
 .ا به زمين خودتان پس بفرستد و من بر شما رحمت خواهم فرمود تا او بر شما لطف نمايد و شما ر12
  اما اگر گوييد كه در اين زمين نخواهيم ماند و اگر سخن يهوه خداي خود را گوش نگيريد،13

و بگوييد ني بلكه به زمين مصر خواهيم رفت زيرا كه در آنجا جنگ نخواهيم ديد و آواز كَرِنّا نخواهيم شنيد و براي نان گرسنه نخواهيم شد و در آنجا 14
  خواهيم شد،ساكن

اگر به رفتن به مصر جازم مي باشيد و اگر در : يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد:  پس حال بنابراين اي بقية يهودا كالم خداوند را بشنويد15
  ساكن شويد، آنجا رفته،

 آن هراسان هستيد، آنجا در مصر شما را خواهد دريافت و  آنگاه شمشيري كه از آن  مي ترسيد البته آنجا در مصر به شما خواهد رسيد و قحطي كه از16
 . در آنجا خواهيد مرد

 از شمشير و قحط و وبا خواهند مرد و اَحدي از ايشان از آن باليي كه من بر   و جميع كساني كه براي رفتن به مصر و سكونت در آنجا جازم شده اند،17
 .د يافتايشان مي رسانم باقي نخواهد ماند و خالصي نخواه

چنانكه خشم و غضب من بر ساكنان اورشليم ريخته شد، همچنان غضب من به مجرد ورود شما :  زيراكه يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد18
 .به مصر بر شما ريخته خواهد شد و شما مورد نفرين و دهشت و لعنت و عار خواهيد شد و اين مكان را ديگر نخواهيد ديد
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 .يهودا خداوند به شما  مي گويد به مصر مرويد، يقين بدانيد كه من امروز شما را تهديد نمودم اي بقية 19
 زيرا خويشتن را فريب داديد چونكه مرا نزد يهوه خداي خود فرستاده، گفتيد كه براي ما نزد يهوه خداي ما مسألت نما و ما را موافق هرآنچه يهوه خداي 20

 .عمل خواهيم آوردما بگويد، مخبر ساز و آن را ب
 . پس امروز شما را مخبر ساختم اما شما نه به قول يهوه خداي خود و نه به هيچ چيزي كه به واسطة من نزد شما فرستاد گوش گرفتيد21
  . پس اآلن يقين بدانيد كه شما در مكاني كه مي خواهيد برويد و در آن ساكن شويد از شمشير و قحط و وبا خواهيد مرد22
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چون ارميا فارغ شد از گفتن به تمامي قوم، تمامي كالم يهوه خداي ايشان را كه يهوه خداي ايشان آن را به واسطة او نزد ايشان فرستاده بود، يعني  و 1
 جميع اين سخنان را،

مي گويي، يهوه خداي ما تو را نفرستاده است تا دروغ :  آنگاه عزَريا ابن هوشَعيا و يوحانان بن قاريح و جميع مردان متكبر، ارميا را خطاب كرده، گفتند2
 .بگويي به مصر مرويد و در آنجا سكونت منماييد

  . بلكه باروك بن نيريا تو را بر ما برانگيخته است تا ما را به دست كلدانيان تسليم نموده، ايشان ما را بكشند و به بابل به اسيري ببرند3

 .شكر و تمامي قوم فرمان خداوند را كه در زمين يهودا بمانند، اطاعت ننمودند و يوحانان بن قاريح و همة سرداران ل4
 بلكه يوحانان بن قاريح و همة سرداران لشكر، بقية يهودا را كه از ميان تمامي امت هايي كه درميان آنها پراكنده شده بودند برگشته، در زمين يهودا 5

 ساكن شده بودند گرفتند،

 كساني را كه نبوزردان رئيس جالّدان، به جدليا ابن اخيقام بن شافان سپرده بود و ارمياي نبي و   اطفال و دختران پادشاه و همة يعني مردان و زنان و6
 .باروك بن نيريا را

 .  و به زمين مصر رفتند زيرا كه قول خداوند را گوش نگرفتند و به تَحفَنْحيس آمدند7

 :رميا نازل شده، گفت پس كالم خداوند در تَحفَنْحس بر ا8
 . سنگهاي بزرگ به دست خود بگير و آنها را در نظر مردان يهودا در سعه اي كه نزد دروازة خانة فرعون در تحفنحيس است با گچ بپوشان9
خواهم گرفت و كرسي او را بر اينك من فرستاده، بنده خود نبوكدرصّر پادشاه بابل را :  و به ايشان بگو كه يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد10

 . اين سنگهايي كه پوشانيدم خواهم نهاد و او سايبان خود را بر آنها خواهد برافراشت

 و آمده، زمين مصر را خواهد زد و آناني را كه مستوجب موت اند به موت و آناني را كه مستوجب اسيري اند و اسيري و آناني را كه مستوجب 11
 .  سپردشمشيرند به شمشير خواهد

 و آتشي در خانه هاي خدايان مصر خواهم افروخت و آنها را خواهد سوزانيد و به اسيري خواهد برد و خويشتن را به زمين مصر ملبس خواهد ساخت 12
 .مثل شباني كه خويشتن را به جامة خود ملبس سازد و از آنجا به سالمتي بيرون خواهد رفت

 ».ين مصر است خواهد شكست و خانه هاي خدايان مصر را به آتش خواهد سوزانيد و تمثالهاي بيت شمس را كه در زم13
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 :كالمي كه دربارة تمامي يهود كه در زمين مصر ساكن بودند و در مجدل و تَحفَنْحيس و نوف و زمين فَتْروس سكونت داشتند، به ارميا نازل شده، گفت 1
شما تمامي باليي را كه من بر اورشليم و تمامي شهرهاي يهودا وارد آوردم ديديد كه اينك امروز خراب : يديهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي فرما 2

 شده است و ساكني در آنها نيست،

 شما آنها را و خدايان غير را كه نه ايشان و نه شما و نه پدران.  به سبب شرارتي كه كردند و خشم مرا به هيجان آوردند از اينكه رفته، بخور سوزانيدند3
 .شناخته بوديد عبادت نمودند

 و من جميع بندگان خود انبيا را نزد شما فرستادم و صبح زود برخاسته، ايشان را ارسال نموده، گفتم اين رجاست را كه من از آن نفرت دارم بعمل 4
 .نياوريد

 .ند و براي خدايان غير بخور نسوزانند اما ايشان نشنيدند و گوش خود را فرا نداشتند تا از شرارت خواد بازگشت نماي5
 . بنابراين خشم و غضب من ريخته و بر شهرهاي يهودا و كوچه هاي اورشليم افروخته گرديد كه آنها مثل امروز خراب و ويران گرديده است6
ي آوريد تا خويشتن را از مرد و زن و شما چرا اين شرارت عظيم را بر جان خود وارد م:  پس حال يهوه خداي صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد7

 طفل و شيرخواره از ميان يهودا منقطع سازيد و از براي خود بقيه اي نگذاريد؟  

 زيرا كه در زمين مصر كه به آنجا براي سكونت رفته ايد براي خدايان غير بخور سوزانيده، خشم مرا به اعمال دستهاي خود به هيجان مي آوريد تا من 8
 .طع سازم و شما درميان تمامي امت هاي زمين مورد لعنت و عار بشويدشما را منق
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 آيا شرارت پدران خود و شرارت پادشاهان يهودا و شرارت زنان ايشان و شرارت خود و شرارت زنان خويش را كه در زمين يهودا و كوچه هاي 9
 اورشليم بعمل آورديد، فراموش كرده ايد؟

 .ترسان نگشته اند و به شريعت و فرايض من كه به حضور شما و به حضور پدران شما گذاشته ام، سالك نگرديده اند و تا امروز متواضع نشده  و 10
 .اينك من روي خود را بر شما به بال  مي گردانم تا تمامي يهودا را هالك كنم:  بنابراين يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد11
و ايشان به شمشير . مصر و ساكن شدن در آنجا را جزم نموده اند، خواهم گرفت تا جميع ايشان در زمين مصر هالك شوند و بقية يهودا را كه رفتن به 12

 .و قحط خواهند افتاد و از خُرد و بزرگ به شمشير و قحط تلف شده، خواهند مرد و مورد نفرين و دهشت و لعنت و عار خواهند گرديد
 .چنانكه به اورشليم عقوبت رسانيدم. ن شوند به شمشير و قحط و وبا عقوبت خواهم رسانيد و به آناني كه در زمين مصر ساك13
 و از بقية يهودا كه به زمين مصر رفته، در آنجا سكونت پذيرند احدي خالصي نخواهد يافت و باقي نخواهد ماند تا به زمين يهودا كه ايشان مشتاق 14

 ».زيرا احدي از ايشان غير از ناجيان مراجعت نخواهد كرد. اجعت نمايدبرگشتن و ساكن شدن در آنجا خواهند شد، مر
 آنگاه تمامي مرداني كه آگاه بودند كه زنان ايشان براي خدايان غير بخور مي سوزانند و جميع زناني كه حاضر بودند با گروهي عظيم و تمامي كساني 15

 :فتندكه در زمين مصر در فَتْروس ساكن بودند، در جواب ارميا گ
 .ما تو را در اين كالمي كه به اسم خداوند به ما گفتي گوش نخواهيم گرفت 16
 بلكه به هرچيزي كه از دهان ما صادر شود البته عمل خواهيم نمود و براي ملكة آسمان بخور سوزانيده، هدية ريختني به جهت او خواهيم ريخت چنانكه 17

زيرا كه در آن زمان از نان سير شده، سعادتمند مي . ر شهرهاي يهودا و كوچه هاي اورشليم مي كرديمخود ما و پدران ما و پادشاهان و سروران ما د
 .بوديم و بال را نيم ديديم

 اما از زماني كه بخور سوزانيدن را براي ملكة آسمان و ريختن هداياي ريختني را به جهت او ترك نموديم، محتاج همه چيز شديم و به شمشير و قحط 18
 . گرديديمهالك

 و چون به جهت ملكة آسمان بخور مي سوزانيديم و هدية ريختني براي او مي ريختيم، آيا بي اطالع شوهران خويش قرصها به شبيه او مي پختيم و 19
 هدية ريختني به جهت او مي ريختيم؟

 : خطاب كرده، گفت پس ارميا تمامي قوم را از مردان و زنان و همة كساني كه اين جواب را بدو داده بودند20
آيا خداوند بخوري را كه شما و پدران شما و پادشاهان و سروران شما و اهل ملك در شهرهاي يهودا و كوچه هاي اورشليم سوزانيدند، بياد نياورده و  21

 آيا به خاطر او خطور نكرده است؟

لهذا زمين شما ويران و مورد دهشت و لعنت .  ديگر نتوانست تحمل نمايد چنانكه خداوند به سبب شرارت اعمال شما و رجاساتي كه بعمل آورده بوديد،22
 .و غيرمسكون گرديده، چنانكه امروز شده است

 چونكه بخور سوزانيديد و به خداوند گناه ورزيده، به قول خداوند گوش نداديد و به شريعت و فرايض و شهادات او سلوك ننموديد، بنابراين اين بال مثل 23
 ».شما وارد شده استامروز بر 

 !اي تمامي يهودا كه در زمين مصر هستيد كالم خداوند را بشنويد«:  و ارميا به تمامي قوم و به جميع زنان گفت24
شما و زنان شما هم با دهان خود تكلّم مي نماييد و هم با دستهاي خود بجا مي آوريد و مي گوييد :  يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد25
پس نذرهاي خود را . رهايي را كه كرديم البته وفا خواهيم نمود و بخور براي ملكة آسمان خواهيم سوزانيد و هداياي ريختني براي او خواهيم ريختنذ

 .استوار خواهيد كرد و نذرهاي خود را وفا خواهيد نمود
من به اسم عظيم خود قسم خوردم كه اسم من : اينك خداوند مي گويد. يد بنابراين اي تمامي يهودا كه در زمين مصر ساكن هستيد، كالم خداوند را بشنو26

 .    به حيات خداوند يهوه قسم: بارديگر به دهان هيچكدام از يهود در تمامي زمين مصر آورده نخواهد شد و نخواهند گفت

ر زمين مصر مي باشند به شمشير و قحط هالك شده، تمام  اينك من بر ايشان به بدي مراقب خواهم بود و نه به نيكويي تا جميع مردان يهودا كه د27
 .شوند

 ليكن عدد قليلي از شمشير رهايي يافته، از زمين مصر به زمين يهودا مراجعت خواهند نمود و تمامي بقية يهودا كه به جهت سكونت آنجا در زمين مصر 28
 .اهد شدرفته اند، خواهند دانست كه كالم كدام يك از من و ايشان استوار خو

اين است عالمت براي شما كه من در اينجا به شما عقوبت خواهم رسانيد تا بدانيد كه كالم من دربارة شما البته به بدي :  و خداوند مي گويد29
 .استوارخواهد شد

چنانكه . او دارند تسليم خواهم كرداينك من فرعون حفْرع پادشاه مصر را به دست دشمنانش و به دست آناني كه قصد جان :  خداوند چنين مي گويد30
 .صدقيا پادشاه يهودا را به دست دشمنش نبوكدرصّر پادشاه بابل كه قصد جان او مي داشت، تسليم نمودم
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پادشاه يهودا در  كالمي كه ارميا نبي به باروك بن نيريا خطاب كرده، گفت، هنگامي كه اين سخنان را از دهان ارميا در سال چهارم يهوياقيم بن يوشيا 1
 :طومارنوشت

 :اي باروك، يهوه خداي اسرائيل به تو چنين مي فرمايد 2
 .از ناله كشيدن خسته شده ام و استراحت نمي يابم.  تو گفته اي واي بر من زيرا خداوند بر درد من غم افزوده است3
 .ساخت و آنچه غرس نموده ام يعني تمامي اين زمين را، از ريشه خواهم كندآنچه بنا كرده ام، منهدم خواهم :  او را چنين بگو، خداوند چنين مي فرمايد4
اما در هرجايي كه . اينك من بر تمامي بشر بال خواهم رسانيد:  و آيا تو چيزهاي بزرگ براي خويشتن مي طلبي؟ آنها را طلب منما زيرا خداوند مي گويد5

 .بروي جانت را به تو به غنيمت خواهم بخشيد
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 م خداوند دربارة امت ها كه به ارميا نازل شد؛ كال1

 دربارة مصر و لشكر فرعون نِكُو كه نزد نهر فرات در كركميش بودند و نبوكدرصّر پادشاه بابل ايشان را در سال چهارم يهوهياقيم بن يوشيا پادشاه 2
 :    يهودا شكست داد

 . مجن و سپر را حاضر كنيد و براي جنگ نزديك آييد3
 .نيزه ها را صيقل دهيد و زره ها را بپوشيد. سواران اسبان را بياراييد و سوار شويد و با خُودهاي خود بايستيد اي 4
چرا ايشان را مي بينم كه هراسان شده، به عقب برمي گردند و شجاعان ايشان خرد شده، بالكلّ منهزم مي شوند و به عقب نمي نگرند، :  خداوند مي گويد5

 .هر طرف مي باشدزيرا كه خوف از 
 .بطرف شمال به كنار نهر فرات مي لغزند و مي افتند.  تيزروان فرار نكنند و زور آوران رهايي نيابند6
  اين كيست كه مانند رود نيل سيالن كرده است و آبهاي او مثل نهرهايش متالطم مي گردد؟7

من سيالن كرده، زمين را خواهم پوشانيد و شهر و ساكنانش را : ته، مي گويد مصر مانند رود نيل سيالن كرده است و آبهايش مثل نهرها متالطم گش8
 .هالك خواهم ساخت

اي اهل حبش و فُوت كه سپرداران هستيد و اي لُوديان كه كمان را مي گيريد و آن را .  اي اسبان، برآييد و اي ارابه ها تند برويد و شجاعان بيرون بروند9
 .مي كشيد

پس شمشير هالك كرده، سير مي شود و از خون ايشان . ز انتقام خداند يهوه صبايوت مي باشد كه از دشمنان خود انتقام بگيرد زيراكه آن روز رو10
 .زيرا خداوند يهوه صبايوت در زمين شمال نزد نهر فرات ذبحي دارد. مست مي گردد

 .براي تو عالج نيست. به كار مي بريدرمانهاي زياد را عبث .  اي باكره دختر مصر به جلعاد برآي و بلسان بگير11
  . امت ها رسوايي تو را مي شنوند و جهان از نالة تو پر شده است زيرا كه شجاع بر شجاع مي لغزد و هردو ايشان با هم مي افتند12

 : كالمي كه خداوند دربارة آمدن نبوكدرصّر پادشاه بابل و مغلوب ساختن زمين مصر به ارميا نبي گفت13
بگوييد برپا شويد و خويشتن را آماده سازيد زيراكه شمشير مجاورانت . صر خبر دهيد و به مجدل اعالم نماييد و به نُوف و تَحفَنْحيس اطالع دهيدبه م 14

 .را هالك كرده است
 . زورآورانت چرا به زير افكنده مي شوند و نمي توانند ايستاد؟ زيرا خداوند ايشان را پراكنده ساخته است15
 .برخيزيد و از شمشير بران نزد قوم خود و به زمين مولد خويش برگرديم:  بسياري را لغزانيده است و ايشان بر يكديگرمي افتند، و مي گويند16
 . در آنجا فرعون، پادشاه مصر را هالك مي نامند و فرصت را از دست داده است17
 .حيات خودم قسم كه او مثل تابور، درميان كوهها و مانند كَرمل، نزد دريا خواهد آمد پادشاه كه نام او يهوه صبايوت مي باشد، مي گويد به 18
 . اي دختر مصر كه در امنيت ساكن هستي، اسباب جالي وطن را براي خود مهيا ساز زيرا كه نوف ويران و سوخته و غيرمسكون گرديده است19
 .مال مي آيد و مي آيد مصر گوسالة بسيار نيكومنظر است اما هالكت از طرف ش20
چونكه روز هالكت . زيرا كه ايشان نيز روتافته، با هم فرارمي كنند و نمي ايستند.  سپاهيان به مزد گرفتة او درميانش مثل گوساله هاي پرواري مي باشند21

 .ايشان و وقت عقوبت ايشان بر ايشان رسيده است
 . خرامند و با تبرها مثل چوب بران بر او مي آيند آوازة آن مثل مار مي رود زيراكه آنها با قوت مي22
 .زيرا كه ايشان از ملخها زياده و از حد شماره افزونند.  خداوند مي گويد كه جنگل او را قطع خواهند نمود اگرچه اليحصي مي باشد23
 . دختر مصر خجل شده، به دست قوم شمالي تسليم گرديده است24
اينك من بر آمون نُو و فرعون و مصر و خدايانش و پادشاهانش يعني بر فرعون و آناني كه بر وي توكّل دارند، :  مي گويد يهوه صبايوت خداي اسرائيل25

 .عقوبت خواهم رسانيد
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 .ن خواهد شد و خداوند مي گويد كه ايشان را به دست نبوكدرصّر پادشاه بابل و به دست بندگانش تسليم خواهم كرد و بعد از آن، مثل ايام سابق مسكو26
 اما تو اي بندة من يعقوب مترس و اي اسرائيل هراسان مشو زيرا اينك من تو را از جاي دور و ذريت تو را از زمين اسيري ايشان نجات خواهم داد و 27

 .يعقوب برگشته، در امنيت و استراحت خواهد بود و كسي او را نخواهد ترسانيد
ب مترس زيراكه من با تو هستم و اگرچه تمام امت ها را كه تو را درميان آنها پراكنده ساخته ام بالكل هالك سازم اي بندة من يعقو:  و خداوند مي گويد28

 ».بلكه تو را به انصاف تأديب خواهم نمود و تو را هرگز بي سزا نخواهم گذاشت. ليكن تو را بالكل هالك نخواهم ساخت
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 .ميا نبي نازل شد قبل از آنكه فرعون غَزّه را مغلوب بسازد كالم خداوند دربارة فلسطينيان كه بر ار1
و . اينك آبها از شمال برمي آيد و مثل نهري سيالن مي كند و زمين را با آنچه در آن است و شهر و ساكنانش را درمي گيرد«:  خداوند چنين مي گويد2

 مردمان فرياد برمي آورند و جميع سكنة زمين وِلوِلَه مي نمايند

و پدران به سبب سستي دستهاي خود به فرزندان خويش اعتنا نمي . صداي سمهاي اسبان زورآورش و از غوغاي ارابه هايش و شورش چرخهايش از 3
 .كنند

زيرا .  به سبب روزي كه براي هالكت جميع فلسطينيان مي آيد كه هر نصرت كننده اي را كه باقي مي ماند از صور و صيدون منقطع خواهد ساخت4
 .وند فلسطينيان يعني بقية جزيرة كَفْتور را هالك خواهد ساختخدا

 تا به كي بدن خود را خواهي خراشيد؟.  اهل غَزَّه بريده مو گشته اند و اَشْقَلون و بقية وادي ايشان هالك شده است5

 . آه اي شمشير خداوند تا به كي آرام نخواهي گرفت؟ به غالف خود برگشته، مستريح و آرام شو6
 » چگونه مي تواني آرام بگيري، با آنكه خداوند تو را بر اَشْقَلون و بر ساحل دريا مأمور فرموده و تو را به آنجا تعيين نموده است؟7
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سجاب و م. قريه تايم خجل و گرفتار گرديده است. واي بر نَبو زيراكه خراب شده است«:  دربارة موآب، يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد1
 .رسوا و منهدم گشته است

تو نيز اي مدمين ساكت خواهي شد و . بياييد و او را منقطع سازيم تا ديگر قوم نباشد.  فخر موآب زايل شده، در حشْبون براي وي تقديرهاي بد كردند2
 . شمشير تو را تعاقب خواهد نمود

 .ظيمهالكت و شكستگي ع.  آواز ناله از حورونايم مسموع مي شود3
 . موآب بهم شكسته است و صغيرهاي او فرياد برمي آورند4
 . زيراكه به فراز لُوحيت با گرية سخت برمي آيند و از سرازيري حورونايم صداي شكست يافتن از دشمنان شنيده مي شود5
 . بگريزيد و جانهاي خود را برهانيد و مثل درخت عرعر در بيابان باشيد6
 .و كَموش با كاهنان و سرورانش با هم به اسيري خواهند رفت. كه به اعمال و گنجهاي خويش توكّل نمودي تو نيز گرفتارخواهي شد زيرا از اين جهت 7
 و غارت كننده به همة شهرها خواهد آمد و هيچ شهر خواهد آمد و هيچ شهر خالصي نخواهد يافت و برحسب فرمان خداوند اهل وادي تلف خواهند شد 8

 .اري هالك خواهند گرديدو اهل همو
 .    بالها به موآب بدهيد تا پرواز نموده، بگريزد و شهرهايش خراب و غيرمسكون خواهد شد9

 . ملعون باد كسي كه كار خداوند را با غلفت عمل نمايد و ملعون باد كسي كه شمشيرخود را از خون بازدارد10
از اين سبب طعمش در او . د نشسته است و از ظرف به ظرف ريخته نشده و به اسيري نرفته است موآب از طفوليت خود مستريح بوده و بر ذُردهاي خو11

 . مانده است و خوشبويي او تغيير نيافته است

 .د نمودروزها مي آيد كه من ريزندگان مي فرستم كه او را بريزند و ظروف او را خالي كرده، مشكهايش را پاره خواهن:  بنابراين اينك خداوند مي گويد12
 . و موآب از كموش شرمنده خواهد شد چنانكه خاندان اسرائيل از بيت ئيل كه اعتماد ايشان بود، شرمنده شده اند13
  چگونه مي گوييد كه ما شجاعان و مردان قوي براي جنگ مي باشيم؟14

د پادشاه كه نام او يهوه صبايوت مي باشد اين را مي  موآب خراب شده، دود شهرهايش متصاعد مي شود و جوانان برگزيده اش به قتل فرود مي آين15
 :گويد

 . رسيدن هالكت موآب نزديك است و بالي او بزودي هرچه تمام تر مي آيد16
 !   بگوييد عصاي قوت و چوبدستي زيبايي چگونه شكسته شده است.  اي جميع مجاورانش و همگاني كه نام او را مي دانيد براي وي ماتم گير ديد17

ي دختر ديبون كه در امنيت ساكن هستي از جالن خود فرود آي و در جان خشك بنشين زيراكه غارت كنندة موآب بر تو هجوم مي آورد و قلعه اي تو  ا18
 .را منهدم مي سازد

645



  اي تو كه در عضروعير ساكن هستي به سر راه بايست و نگاه كن و از فراريان و ناجيان بپرس و بگو كه چه شده است؟19

 .در اَرنون اخبار نماييد كه موآب هالك گشته است.  موآب خجل شده، زيراكه شكست يافته است پس ولوله و فرياد برآوريد20
 بر حولُون و يضهصَه و ميفاعتْ،.  و داوري بر زمينِ همواري رسيده است21

  و بر ديبون و نَبو و بيتْ دبلَتايِم،22

23و بر قريه تايم و بيت جام ،ونعول  و بيت م 

 .  و بر قَريوت و بصْره و بر تمامي شهرهاي بعيد و قريبِ زمين موآب24

 .خداوند مي گويد كه شاخ موآب بريده و بازويش شكسته شده است 25
 .دو موآب در قي خود غوطه مي خورد و او نيز مضحكه خواهد ش.  او را مست سازيد زيرا به ضد خداوند تكبر مي نمايد26
  آيا اسرائيل براي تو مضحكه نبود؟ و آيا او درميان دزدان يافت شده به حدي كه هر وقت كه دربارة او سخن مي گفتي سر خود را مي جنبانيدي؟27

 . اي ساكنان موآب شهرها را ترك كرده، در صخره ساكن شويد و مثل فاخته اي باشيد كه آشيانة خود را در كنار دهنة مغاره مي سازد28
 . غرور موآب و بسياري تكبر او را و عظمت و خُيال و كبر و بلندي دل او را شنيديم29
 .خشم او را مي دانم كه هيچ است و فخرهاي او را كه از آنها هيچ برنمي آيد:  خداوند مي گويد30
 .مردان قيس حارس ماتم گرفته خواهد شد بنابراين براي موآب آب ولوله خواهم كرد و به جهت تمامي موآب فرياد برخواهم كرد و براي 31
شاخه هاي تو از دريا گذشته بود و به درياچة يعزير رسيده، بر ميوه ها و انگورهايت غارت كننده .  براي تو اي موِ سبمه به گريه يعزير خواهم گريست32

 .   هجوم آورده است

. ب را از چرخشتها زايل ساختم و كسي آنها را به صداي شادماني به پا نخواهد فشرد شادي و ابتهاج از بستانها و زمين موآب برداشته شد و شرا33
 .صداي شادماني نيست

 . به فرياد حشبون آواز خود را با اَلْعاله و ياهص بلند كردند و از صوغر تا حورنايم عجلت شَليشيا، زيرا كه آبهاي نمريم نيز خرابه شده است34
 .ن آناني را كه مكان هاي بلند قرباني مي گذرانند و براي خدايان خود بخور مي سوزانند از موآب نابود خواهم گردانيد و خداوند مي گويد م35
 لهذا دل من به جهت موآب مثل ناي صدا مي كند و دل من به جهت مردان قير حارس مثل ناي صداي مي كند، چونكه دولتي كه تحصيل نمودند تلف 36

 .شده است
 . بي مو گشته و هر ريش تراشيده شده است و همة دستها خراشيده و بر هر كمر پالس است و هر سر37
 . بر همة پشت بامهاي موآب و در جميع كوچه هايش ماتم است زيرا خداوند  مي گويد موآب را مثل ظرف ناپسند شكسته ام38
يي پشت داده است؟ پس موآب براي جميع مجاوران خود مضحكه و باعث  چگونه منهدم شده و ايشان چگونه ولوله مي كنند؟ و موآب چگونه به رسوا39

 . ترس شده است

 .   او مثل عقاب پرواز خواهد كرد و بالهاي خويش را بر موآب پهن خواهد نمود:  زيرا خداوند چنين مي گويد40

 . درد زه داشته باشد خواهد شد شهرهايش گرفتار و قلعه هايش تسخير شده، و دل شجاعان موآب در آن روز مثل دل زني كه41
 . و موآب خراب شده ديگر قوم نخواهد بود چونكه به ضّد خداوند تكبر نموده است42
 .اي ساكن موآب خوف و حفره و دام پيش روي تو است:  خداوند مي گويد43
را خداوند فرموده است كه سال عقوبت ايشان را بر ايشان  آنكه از ترس بگريزد در حفره خواهد افتاد و آنكه از حفره برآيد گرفتار دام خواهد شد، زي44

 .يعني بر موآب خواهم آورد
 فراريان   بي تاب شده، در ساية حشبون ايستاده اند زيراكه آتش از حشْبون و نار از ميان سيحون بيرون آمده، حدود موآب و فرق سر فتنه انگيزان را 45

 .خواهد سوزانيد
 .   وم كموش هالك شده اند زيراكه پسرانت به اسيري و دخترانت به جالي وطن گرفتار گرديده اندق!  واي بر تو اي موآب46

  .حكم دربارة موآب تا اينجاست.  اسيران موآب را باز خواهم آورد  ليكن خداوند مي گويد كه در ايام آخر،47
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د و آيا او را وارثي نيست؟ پس چرا ملْكم جاد را به تصرف آورده و قوم او در آيا اسرائيل پسران ندار:  خداوند چنين مي گويد دربارة بني عمون، 1
 شهرهايش ساكن شده اند؟

ايآمي مي آيد كه نعرة جنگ را در ربة بني عمون خواهم شنوانيد و تلّ ويران خواهد گشت و دهانش به آتش سوخته خواهد :  لهذا اينك خداوند مي گويد2
 .ه اسرائيل متصّرفان خويش را به تصرف خواهد آوردشد و خداوند مي گويد ك
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زيراكه .  ماتم گيريد و بر حصارهايش گردش نماييد اي دهات ربه فرياد برآوريد و پالس پوشيده،.  اي حبشون ولوله كن، زيراكه عاي خراب شده است3
 .ملْكم با كاهنان و سروران خود با هم به اسيري مي روند

كيست كه نزد من تواند ) مي گويي و( از واديها يعني واديهاي برومند خود فخر مي نمايي؟ اي تو كه به خزاين خود توكلّ مي نمايي  اي دختر مرتّد چرا4
 آمد؟

من از جميع مجاورانت خوف بر تو خواهم آورد و هر يكي از شما پيش روي خود پراكنده خواهد شد و كسي  «:  اينك خداوند يهوه صبايوت مي گويد5
 .اهد بود كه پراكندگان را جمع نمايدنخو

 » .بعد از اين اسيران بني عمون را باز خواهم آورد:  ليكن خداوند مي گويد6

آيا ديگر حكمت در تيمان نيست؟ و آيا مشورت از فهيمان زايل شده است و حكمت ايشان نابود گرديده «:  دربارة ادوم يهوه صبايوت چنين مي گويد7
 است؟

8دان بگريزيد و روتافته در جايهاي عميق ساكن شويد زيراكه بالي عيسو و زمان عقوبت وي را بر او خواهم آورد اي ساكنان د. 
 آيا به قدر كفايت غارت نمي نمايند؟) آيند( و اگر دزدان در شب   آيا بعضي خوشه ها را نمي گذارند؟  اگر انگور چينان نزد تو آيند،9

ذريت او و برادران و همسايگانش هالك شده . و جايهاي مخفي او را مكشوف گردانيده ام كه خويشتن را نتواند پنهان كرد اما من عيسو را برهنه ساخته 10
 .اند و خودش نابود گرديده است

 . يتيمان خود را ترك كن و من ايشان را زنده نگاه خواهم داشت و بيوه زنانت بر من توكل بنمايند11
 اينك آناني كه رسم ايشان نبود كه اين جام را بنوشند، البته خواهند نوشيد و آيا تو بي سزا خواهي ماند؟ بي سزا نخواهي  :د زيرا خداوند چنين مي گوي12

 .ماند بلكه خواهي نوشيد
ة ابدي خواهد  زيرا خداوند مي گويد به ذات خودم قسم مي خورم كه بصْره مورد دهشت و عار و خرابي و لعنت خواهد شد و جميع شهرهايش خراب13

 گشت 

جمع شويد و بر او هجوم آوريد و براي جنگ آوريد و براي جنگ :  مي گويد از جانب خداوند خبري شنيدم كه رسولي نزد امت ها فرستاده شده،و  14
 !برخيزيد

 .  زيراكه هان من تو را كوچكترين امت و درميان مردم خوار خواهم گردانيد15

اگرچه مثل عقاب آشيانة خود را بلند .  هيبت تو و تكبر دلت تو را فريب داده است اكن هستي و بلندي تلّها را گرفته اي، اي كه در شكافهاي صخره س16
 .بسازي، خداوند مي گويد كه من تو را از آنجا فرود خواهم آورد

 .  صدماتش صفير خواهد زد و ادوم محل تعجب خواهد گشت به حدي كه هركه از آن عبور نمايد متحير شده، به سبب همة17

 همچنان كسي در آنجا ساكن نخواهد شد و احدي از بني آدم در  چنانكه سدوم و عموره و شهرهاي مجاور آنها واژگون شده است،:  خداوند مي گويد18
 .آن مأوا نخواهد گزيد

و كيست كه مثل من باشد و كيست . ا در لحظه اي از آنجا خواهم راند زيرا كه من وي ر  اينك او مثل شير از طغيان اردن به آن مسكن منبع برخواهد آمد،19
آن برگزيده اي كه او را بر آن بگمارم؟ زيرا كيست كه مثل من باشد و كيست كه مرا به محاكمه بياورد و كيست آن شباني كه به حضور من تواند 

 » ايستاد؟

البته ايشان صغيران گله را .  ساكنان تيمان فرموده است بشنويد تقديرهاي او را كه دربارة بنابراين مشورت خداوند را كه دربارة ادوم نموده است و 20
 .خواهد ربود و هر آينه مسكن ايشان خراب خواهد ساخت

 . از صداي افتادن ايشان زمين متزلزل گرديد و آواز فرياد ايشان تا به بحر قلزم مسموع  شد21
 كند و بالهاي خويش را بر بصره پهن مي نمايد و دل شجاعان ادوم در آن روز مثل دل زني كه درد زه داشته باشد  اينك او مثل عقاب برآمده، پرواز مي22

 .خواهد شد
 .بر دريا اضطراب است و نمي تواند آرام شود. حمات و اَرفاد خجل  گرديده اند زيرا كه خبر بد شنيده، گداخته      شده اند«:  دربارة دمشق23
 .آالم و درد ها او را مثل زني كه مي زايد گرفته است.  شده، رو به فرار نهاده و لرزه او را درگرفته است دمشق ضعيف24
      چگونه شهر نامور و قرية ابتهاج من متروك نشده است؟25

 .واهند شدجوانان او در كوچه هايش خواهند افتاد و همة مردان جنگي او در آن روز هالك خ:  لهذا يهوه صبايوت مي گويد26
 » . و من آتش در حصارهاي دمشق خواهم افروخت و قصرهاي بِنهدد را خواهد سوزانيد 27

برخيزيد و بر قيدار هجوم آوريد و بني مشرق  « :خداوند چنين مي گويد.  دربارة قيدار و ممالك حاصور كه نَبوكَدنصر پادشاه بابل آنها را مغلوب ساخت28
 .را تاراج نماييد
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 !پرده ها و تمامي اسباب و شتران ايشان ندا خواهند داد كه خوف از هر طرف. ها وگله هاي ايشان را خواهند گرفت خيمه 29
نبوكد نصر پادشاه بابل به ضّد :  بگريزيد و به زودي هر چه تمامتر فرار نماييد اي ساكنان حاصور در جايهاي عميق ساكن شويد زيرا خداوند مي گويد30

 .و به خالف شما تدبيري نموده استشما مشورتي كرده 
ايشان را به دروازه ها و نه پشت بندها است و به تنهايي ساكن .  خداوند فرموده است كه برخيزيد و بر امت مطمئن كه در امنيت ساكن اند هجوم آوريد31

 .        مي باشند

هد شد و آناني را كه گوشه هاي موي خود را مي تراشند بسوي هر باد  خداوند مي گويد كه شتران ايشان تاراج و كثرت مواشي ايشان غارت خوا32
 .پراكنده خواهم ساخت و هالك ايشان را از هر طرف خواهم آورد

 . و حاصور مسكن شغالها و ويرانة ابدي خواهد شد به حدي كه كسي در آن ساكن نخواهد گرديد و احدي از بني آدم در آن مأوا گزيد33
 : عيالم كه بر ارميا نبي در ابتداي سلطنت صدقيا پادشاه يهودا نازل شده، گفت ارة كالم خداوند درب34
 . اينك من كمان عيالم و ماية قوت ايشان را خواهم شكست : يهوه صبايوت چنين مي گويد35
واهم ساخت به حدي كه هيچ امتي نباشد كه  و چهار باد را از چهار سمت آسمان بر عيالم خواهم وزانيد و ايشان را بسوي همة اين بادها پراكنده خ36

 .پراكندگان عيالم را نزد آنها نيايند
و خداوند مي گويد كه بر ايشان بال يعني .  و اهل عيالم را به حضور دشمنان ايشان و به حضور آناني كه قصد جان ايشان دارند مشوش خواهم ساخت37

 .قب ايشان خواهم فرستاد تا ايشان را بالّكل هالك سازمحدت خشم خويش را وارد خواهم آورد و شمشير را در ع
 . من كرسي خود را در عيالم برپا خواهم نمود و پادشاه و سروران را از آنجا نابود خواهم ساخت : و خداوند مي گويد38
 .در ايآم آخر اسيران عيالم را باز خواهم آورد:  ليكن خداوند مي گويد39
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    : بابل وزمين كلدانيان به واسطة ارميا نبي گفت رة كالمي كه خداوند دربا1

مرودك خرد .  بيل خجل گرديده است بگوييد كه بابل گرفتار شده،. علَمي برافراشته، اعالم نماييد و مخفي مداريد  درميان امت ها اخبار و اعالم نماييد، 2
 .شده و اَصنام او رسوا و بتهايش شكسته گرديده است

امتي از هر طرف شمال بر او مي آيد و زمينش را ويران خواهد ساخت به حدي كه كسي در آن ساكن نخواهد شد و هم انسان و هم بهايم فرار  زيرا كه 3
 .     خواهند رفت كرده،

آمد و يهوه خداي خود را خواهند ايشان گريه كنان خواهند .  خداوند مي گويد كه در آن ايآم و در آن زمان بني اسرائيل و بني يهودا با هم خواهند آمد4
 .طلبيد

 .   راه آن را خواهند پرسيد و خواهند گفت بيابيد و به عهد ابدي كه فراموش نشود به خداوند ملصق شويم  و رويهاي خود را بسوي صهيون نهاده،5

 .از كوه به تّل رفته، آرامگاه خود را فراموش كردند. ند بر كوهها آواره ساخت  قوم من گوسفندان گم شده بودند و شبانان ايشان ايشان را گمراه كرده،6
 هر كه ايشان را مي يافت ايشان را مي خورد و دشمنان ايشان مي گفتند كه گناه نداريم زيراكه به يهوه كه مسكن عدالت است و به يهوه كه اميد پدران 7

 .ايشان بود گناه ورزيدند
 .ن بيرون آييد و مانند بزهاي نر پيش روي گله راه رويد از ميان بابل فرار كنيد و از زمين كلدنيا8
 زيرا اينك من جمعيت امت هاي عظيم را از زمين شمال برمي انگيزانم و ايشان را بر بابل مي آورم و ايشان در برابر آن صف آرايي خواهند نمود و در 9

 .يكي از آنها خالي برنگردد خواهد بودآنوقت گرفتار خواهد شد تيرهاي ايشان مثل تيرهاي جبآر هالك كننده كه 
 . خداوند مي گويد كه كلدانيان تاراج خواهند شد و هركه ايشان را  غارت نمايد سير خواهد گشت10
ر  زيرا شما اي غارت كنندگان ميراث من شادي و وجد كرديد و مانند گوساله اي كه خرمن را پايمال كند، جست و خيز نموديد و مانند اسبان زورآو11

 .شيهه زديد
 .هان او مؤخر امت ها و بيابان و زمين خشك و عربه خواهد شد.  ما در شما بسيار خجل خواهد شد و والدة شما رسوا خواهد گرديد12
ش صفير خواهد و هركه از بابل عبور نمايد متحير شده، به جهت تمام بالياي.  به سبب خشم خداوند مسكون نخواهد شد بلكه بالكلّ ويران خواهد گشت13
 .زد
 .تيرها بر او بيندازيد و دريغ منماييد زيرا به خداوند گناه ورزيده است.  اي جميع كمان داران در برابر بابل از هر طرف صف آرايي نماييد14
. كه اين انتقام خداوند استحصارهايش افتاده و ديوارهايش منهدم شده است زيرا .  از هرطرف بر او نعره زنيد چونكه خويشتن را تسليم نموده است15

 .پس از او انتقام بگيريد و بطوري كه او عمل نموده است همچنان با او عمل نماييد
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و از ترس شمشير برنده هركس بسوي قوم خود توجه نمايد و .  و از بابل، برزگران و آناني را كه داس را در زمان درو بكار مي برند منقطع سازيد16
 .يزدهركس به زمين خويش بگر

اول پادشاه آشور او را خورد و آخراين نبوكدرصّر پادشاه بابل استخوانهاي او را خرد . شيران او را تعاقب كردند. اسرائيل مثل گوسفند، پراكنده گرديد 17
 .كرد

يد چنانكه بر پادشاه آشور عقوبت اينك من بر پادشاه بابل و بر زمين او عقوبت خواهم رسان«:  بنابراين يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد18
 .رسانيدم

 . و اسرائيل را به مرتع خودش بازخواهم آورد و در كرمل و باشان خواهد چريد و بر كوهستان افرايم و جلعاد جان او سير خواهد شد19
هودا را اما پيدا نخواهد شد، زيرا آناني را كه باقي  خداوند مي گويد كه در آن ايام و در آن زمان عصيان اسرائيل را خواهند جست و نخواهد بود و گناه ي20

 .مي گذارم خواهم آمرزيد
بكش و ايشان را تعاقب نموده، باكلّ هالك كن و موافق هرآنچه من تو را امر : خداوند مي گويد. بر زمين مراتايم برآي يعني بر آن و بر ساكنان فَقُود 21

 .فرمايم عمل نما
 .در زمين است آواز جنگ و شكست عظيم 22
 . كوپال تمام جهان چگونه بريده و شكسته شده و بابل درميان امت ها چگونه ويران گرديده است23
 .يافت شده، تسخير گشته اي چونكه با خداوند مخاصمه نمودي.  اي بابل از براي تو دام گستردم و تو نيز گرفتارشده، اطالع نداري24
 .زيرا خداوند يهوه صبايوت با زمين كلدانيان كاري دارد.  اسلحة خشم خويش را بيرون آورده است خداوند اسلحه خانة خود را گشوده،25
 .  بر او از همة اطراف بياييد و انبارهاي او را بگشاييد، او را مثل توده هاي انباشته بالكلّ هالك سازيد و چيزي از او باقي نماند26

 .زيراكه يوم ايشان و زمان عقوبت ايشان رسيده است! واي بر ايشان.  بكشيد همة گاوانش را به سالّخ خانه فرود آورده،27
 . آواز فراريان و نجات يافتگان از زمين بابل مسموع مي شود كه از انتقام يهوه خداي ما و انتقام هيكل او در صهيون اخبارمي نمايند28
 مي كنيد، در برابر او از هر طرف اردو زنيد تا احدي رهايي نيابد و بر وفق اعمالش او را اي همگاني كه كمان را زه.  تيراندازان را به ضد بابل جمع كنيد29

 .زيرا كه به ضد خداوند و به ضد قدوس اسرائيل تكبر نموده است. جزا دهيد و مطابق هرآنچه كرده است به او عمل نماييد
 . و جميع مردان جنگي اش در آن روز هالك خواهند شد لهذا خداوند مي گويد كه جوانانش در كوچه هايش خواهند افتاد30
 .زيراكه يوم تو و زماني كه به تو عقوبت برسانم رسيده است. اي متكبر من بر ضد تو هستم: اينك خداوند يهوه صبايوت مي گويد 31
 .هم افروخت كه تمامي حوالي آنها را خواهد سوزانيد و آن متكبر لغزش خورد، خواهد افتاد و كسي او را نخواهد برخيزانيد و آتش در شهرهايش خوا32
بني اسرائيل و بني يهودا با هم مظلوم شدند و همة آناني كه ايشان را اسيركردند ايشان را محكم نگاه مي دارند و از رها :  يهوه صبايوت چنين مي گويد33

 .كردند ايشان ابا مي نمايند
مي باشد زورآور است و دعوي ايشان را البته انجام خواهد داد و زمين را آرامي خواهد بخشيد و ساكنان بابل  اما ولّي ايشان كه اسم او يهوه صبايوت 34

 . را  بي آرام خواهد ساخت

 .شمشيري بر كلدانيان است و بر ساكنان بابل و سرورانش و حكيمانش:  خداوند مي گويد35
 .بر جباران است و مشوش خواهند شدشمشيري .  شمشيري بر كاذبان است و احمق خواهند گرديد36
شمشيري بر خزانه هايش است .  شمشيري بر اسبانش و بر ارابه هاش مي باشد و بر تمامي مخلوق مختلف كه درميانش هستند و مثل زنان خواهند شد37

 .و غارت خواهد شد
 .نام ديوانه شده اند خشكسالي بر آبهايش مي باشد و خشك خواهد شد زيراكه آن زمين بتها است و بر اص38
 بنابراين وحوش صحرا با گرگان ساكن خواهند شد و شترمرغ در آن سكونت خواهد داشت و بعد از آن تا به ابد مسكون نخواهد شد و نسالً بعد نسل 39

 .معمور نخواهد گرديد
 .ان كسي آنجا ساكن گزيدچنانكه خدا سدوم و عموره و شهرهاي مجاور آنها را واژگون ساخت، همچن«:  خداوند مي گويد40
 . اينك قومي از طرف شمال مي آيند و امتي عظيم و پادشاهان بسيار از كرانه هاي جهان برانگيخته خواهند شد41
بر آواز ايشان مثل شورش دريا است و بر اسبان سوارشده، در برا. ايشان ستم پيشه هستند و ترحم نخواهند نمود.  ايشان كمان و نيزه خواهند گرفت42

 .     تو اي دختر بابل مثل مردان جنگي صف آرايي خواهند نمود

 .و اَلَم و درد او را مثل زني كه مي زايد درگرفته است.  پادشاه بابل آوازة ايشان را شنيد و دستهايش سست گرديد43
و كيست آن برگزيده اي كه او را . ه اي از آنجا خواهم راند اينك او مثل شير از طغيان اردن به آن مسكن منيع برخواهد آمد زيرا كه من ايشان را در لحظ44

 بر آن بگمارم؟ زيرا كيست كه مثل من باشد و كيست كه مرا به محاكمه بياورد و كيست آن شباني كه به حضور من تواند ايستاد؟
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البته ايشان صغيران گله را . دانيان فرموده است بشنويد بنابراين مشورت خداوند را كه دربارة بابل نموده است و تقديرهاي او را كه دربارة زمين كل45
 .خواهند ربود و هر آينه مسكن ايشان را براي ايشان خراب خواهد ساخت

 . از صداي تسخير بابل زمين متزلزل شد و آواز آن درميان امت ها مسموع گرديد46
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 .ت كنندگانم بادي مهلك برمي انگيزانماينك من بر بابل و بر ساكنان وسط مقاوم«:  خداوند چنين مي گويد1
 و من بر بابل خرمن كوبان خواهم فرستاد و آن را خواهند كوبيد و زمين آن را خالي خواهند ساخت زيراكه ايشان در روز خالي خواهند ساخت زيرا كه 2

 .ايشان در روز بال آن را از هر طرف احاطه خواهند كرد
و بر جوانان آن ترحم منماييد بلكه تمام لشكر آن را بالكلّ هالك . ه زرة خويش مفتخر مي باشد، تير خود را بيندازد تيرانداز بر تيرانداز و بر آنكه ب3

 .سازيد
 . و ايشان بر زمين كلدانيان مقتول و در كوچه هايش مجروح خواهند افتاد4
ه زمين ايشان از گناهي كه به قدوس اسرائيل ورزيده اند پر شده  زيرا كه اسرائيل و يهودا از خداي خويش يهوه صبايوت متروك نخواهند شد، اگرچ5

 . است

 .زيرا كه اين زمان انتقام خداوند است و او مكافات به آن خواهد رسانيد.  از ميان بابل بگريزيد و هركس جان خود را برهاند مبادا در گناه آن هالك شويد6
 .امت ها از شرابش نوشيده، و از اين جهت امت ها ديوانه گرديده اند. ن را مست مي سازد بابل در دست خداوند جام طاليي است كه تمام جها7
 .      بلَسان به جهت جراحت آن بگيريد كه شايد شفا يابد.  بابل به ناگهان افتاده و شكسته شده است براي آن ولوله نماييد8

يد و هركدام از ما به زمين خود برويم زيرا كه داوري آن به آسمانها رسيده و به افالك بلند پس آن را ترك كن.  بابل را معالجه نموديم اما شفا نپذيرفت9
 .شده است

 .پس بياييد و اعمال يهوه خداي خويش را در صهيون اخبار نماييم.  خداوند عدالت ما را مكشوف خواهد ساخت10
زيرا . ادشاهان ماديان را برانگيخته است و فكر او به ضد بابل است تا آن را هالك سازد تيرها را تيز كنيد و سپرها را به دست گيريد زيرا خداوند روح پ11

 .كه اين انتقام خداوند و انتقام هيكل او مي باشد
نچه را كه زيرا خداوند قصد نموده و هم آ.  بر حصارهاي بابل، علَمها برافرازيد و آن را نيكو حراست نموده، كشيكچيان قرار دهيد و كمين بگذاريد12

 .دربارة ساكنان بابل گفته به عمل آورده است
 !عاقبت تو و نهايت طمع تو رسيده است!  اي كه بر آبهاي بسيار ساكني و از گنجها معمور مي باشي13
 .  يهوه صبايوت به ذات خود قسم خورده است كه من تو را از مردمان مثل ملخ پر خواهم ساخت و بر تو گلبانگ خواهند زد14

 .و آسمانها را به عقل خود گسترانيد.  او زمين را به قوت خود ساخت و ربع مسكون را به حكمت خويش استوار نمود15
ابرها از اقصاي زمين برمي آورد و برقها براي باران مي سازد و باد را از خزانه هاي خود .  چون آواز مي دهد غوغاي آبها در آسمان پديد مي آيد16

 .بيرون مي آورد
 .زيرا كه بت ريخته شدة او دروغ است و در آن هيچ نفس نيست.  جميع مردمان وحشي اند و معرفت ندارند و هر كه تمثالي مي سازد خجل خواهد شد17
 .در روزي كه به محاكمه مي آيند تلف خواهند شد.  آنها باطل و كار مسخره مي باشد18
عصاي ميراث وي است و اسم او يهوه صبايوت مي ) اسرائيل(ه او سازندة همة موجودات است و زيرا ك.  او كه نصيب يعقوب است مثل آنها نمي باشد19

 . باشد

 .پس از تو امت ها را خرد خواهم ساخت و از تو ممالك را هالك خواهم نمود. تو براي من كوپال و اسلحة جنگ هستي «20
 .ارش را خرد خواهم ساخت و از تو اسب و سوارش را خرد خواهم ساخت و از تو ارابه و سو21
 . و از تو مرد و زن را خرد خواهم ساخت و از تو پير و طفل را خرد خواهم ساخت و از تو جوان و دوشيزه را خرد خواهم ساخت22
 .و از تو خيشران و گاوانش را خرد خواهم ساخت.  و از تو شبان و گله اش را خرد خواهم ساخت23
 .جميع سكنة زمين كلدانيان جزاي تمامي بدي را كه ايشان به صهيون كرده اند، درنظر شما خواهم رسانيدبه بابل و :  و خداوند مي گويد24
و دست خود را بر تو بلند كرده، تو را از روي صخره ! اي كوه مخرب كه تمامي جهان را خراب مي سازي من به ضد تو هستم:  اينك خداوند مي گويد25

 !  سوخته شده خواهم ساختها خواهم غلطانيد و تو را كوه

 .  و از تو سنگي به جهت سر زاويه يا سنگي به جهت بنياد نخواهند گرفت، بلكه خداوند مي گويد كه تو خرابي ابدي خواهي شد26

.  اَشْكَناز را بر وي جمع كنيدامت ها را به ضد او حاضرسازيد و ممالك آرارات و مني و.  علَمها در زمين برافرازيد و كَرِنّا درميان امت ها بنوازيد27
 .سرداران به ضد وي نصب نماييد و اسبان را مثل ملخ مودار برآوريد
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 .پادشاهان ماديان و حاكمانش و جميع و اليانش و تمامي اهل زمين سلطنت او را.  امت ها را به ضد وي مهيا سازيد28
 .ند به ضد بابل ثابت مي ماند تا زمين بابل را ويران و غيرمسكون گرداندزيرا كه فكرهاي خداو.  و جهان متزلزل و دردناك خواهد شد29
 و شجاعان بابل از جنگ دست برمي دارند و در مالذهاي خويش مي نشينند و جبروت ايشان زايل شده، مثل زن گشته اند و مسكنهايش سوخته و پشت 30

 .بندهايش شكسته شده است
 . خواهد دويد تا پادشاه بابل را خبر دهد كه شهرش از هر طرف گرفته شد قاصد برابر قاصد و پيك برابر پيك31
 . معبرها گرفتار شد و ني ها را به آتش سوختند و مردان جنگي مضطرب گرديدند32
رو بدو خواهد دختر بابل مثل خرمن در وقت كوبيدنش شده است و بعد از اندك زماني وقت د: زيرا كه يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد 33

 .رسيد
 نبوكدرصّر پادشاه بابل مرا خورده و تلف كرده است و مرا ظرف خالي ساخته مثل اژدها مرا بلعيده، شكم خود را از نفايس من پر كرده و مرا مطرود 34

 .نموده است
خون من بر ساكنان زمين كلدانيان وارد :  گفتو اورشليم خواهد.  و ساكنة صهيون خواهد گفت ظلمي كه بر من و بر جسد من شده بر بابل فرود شود35
 . آيد

 . چشمه اش را خواهم خشكانيد  بنابراين خداوند چنين رسانيد و انتقام تو را خواهم كشيد و نهر او را خشك ساخته،36
 . و بابل به تلّها و مسكن شغالها و محل دهشت و مسخره مبدل شده، احدي در آن ساكن نخواهد شد37
 .ن با هم غرش خواهند كرد و مانند شيربچگان نعره خواهند زد مثل شيرا38
هنگامي كه گرم شوند براي ايشان بزمي برپا كرده، ايشان را مست خواهم ساخت تا وجد نموده، به خواب دايمي بخوابند كه از آن :  و خداوند مي گويد39

 .بيدار نشوند
 . خ فرود خواهم آورد و ايشان را مثل بره ها و قوچها و بزهاي نر به مسل40

 !چگونه بابل درميان امت ها محل دهشت گشته است!  چگونه شيشك گرفتار شده و افتخار تمامي جهان تسخير گرديده است41
 . دريا بر بابل برآمده و آن به كثرت امواجش مستور گرديده است42
 .ني در آن ساكن نشود و احدي از بني آدم از آن گذر نكندزميني كه انسا.  شهرهايش خراب شده، به زمين خشك و بيابان مبدل گشته43
و امت ها بار ديگر به زيارت آن نخواهند رفت و حصار .  و من بيل را در بابل سزا خواهم داد و آنچه را كه بلعيده است از دهانش بيرون خواهم آورد44

 .بابل خواهد افتاد
 .ود را از حدت خشم خداوند برهانيد اي قوم من از ميانش بيرون آييد و هركدام جان خ45
زيرا كه در آن سال آوازه اي شنيده خواهد شد و در سال بعد از آن آوازه اي .  و دل شما ضعف نكند و از آوازه اي كه در زمين مسموع شود مترسيد46

 .و در زمين ظلم خواهد شد حاكم به ضد حاكم خواهد برآمد. ديگر
 .د كه به بتهاي بابل عقوبت خواهم رسانيد و تمامي زمينش خجل خواهد شد و جميع مقتوالنش درميانش خواهند افتاد بنابراين اينك ايامي مي آي47
 .زيرا خداوند مي گويد كه غارت كنندگان از طرف شمال بر او خواهند آمد.  اما آسمانها و زمين و هرچه در آنها باشد بر بابل ترنّم خواهند نمود48
 .ث افتادن مقتوالن اسرائيل شده است، همچنين مقتوالن تمامي جهان در بابل خواهند افتاد چنانكه بابل باع49
 . اي كساني كه از شمشير رستگار شده ايد برويد و توقّف منماييد و خداوند را از جاي دور متذكّر شويد و اورشليم را به خاطرخود آوريد50
  .      زيرا كه غريبان به مقدسهاي خانة خداوند داخل شده اند. ايي چهرة ما را پوشانيده است ما خجل گشته ايم زانرو كه عار را شنيديم و رسو51
 .اينك ايامي مي آيد كه به بتهايش عقوبت خواهم رسانيد و در تمامي زمينش مجروحان ناله خواهند كرد«:  بنابراين خداوند مي گويد52
غارت كنندگان از جانب من بر او : و اگرچه بلندي قوت خويش را حصين نمايد، ليكن خداوند مي گويد اگرچه بابل تا به آسمان خويشتن را برافرازد 53

 .خواهند آمد
 .  صداي غوغا از بابل مي آيد و آواز شكست عظيمي از زمين كلدانيان54

ن مثل آبهاي بسيار شورش مي نمايد و صداي آواز ايشان  زيرا خداوند بابل را تاراج مي نمايد و صداي عظيم را از ميان آن نابود مي كند و امواج ايشا55
 .شنيده مي شود

چونكه يهوه خداي مجازات است و البته .  زيراكه بر آن يعني بر بابل غارت كننده برمي آيد و جبارانش گرفتار شده، كمانهاي ايشان شكسته مي شود56
 .مكافات خواهد رسانيد

ت مي گويد كه من سروران و حكيمان و حاكمان و واليان و جبارانش را مست خواهم ساخت و به خواب دايمي  و پادشاه كه اسم او يهوه صبايوت اس57
 .كه از آن بيدارنشوند، خواهند خوابيد
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 به  يهوه صبايوت چنين مي گويد كه حصارهاي وسيع بابل بالكلّ سرنگون خواهد شد و دروازه هاي بلندش به آتش سوخته خواهد گرديد و امت ها58
 ».جهت بطالت مشقّت خواهند كشيد و قبايل به جهت آتش خويشتن را خسته خواهند كرد

و سرايا .  كالمي كه ارميا نبي به سرايا ابن نيريا ابن محسيا مرا فرمود هنگامي كه او با صدقيا پادشاه يهودا در سال چهارم سلطنت وي به بابل مي رفت59
 .رئيس دستگاه بود

 .بال را كه بر بابل مي بايست بيايد در طوماري نوشت يعني تمامي اين سخناني را كه دربارة بابل مكتوب است و ارميا تمام 60
 .چون به بابل داخل شوي، آنگاه ببين و تمامي اين سخنان را بخوان«:  و ارميا به سرايا گفت61
اخت به حدي كه احدي از انسان يا از بهايم در آن ساكن نشود بلكه خرابة اي خداوند تو دربارة اين مكان فرموده اي كه آن را هالك خواهي س:  و بگو62

 . ابدي خواهد شد

 . چون از خواندن اين طومار فارغ شدي، سنگي به آن ببند و آن را به ميان فرات بينداز63
 .واهد شد و ايشان خسته خواهند شد و بگو همچنين بابل به سبب باليي كه من بر او وارد مي آورم، غرق خواهد گرديد و ديگر برپا نخ64

 .تا اينجا سخنان ارميا است
 

52 

 . صدقيا بيست و يكساله بود كه آغاز سلطنت نمود و يازده سال در اورشليم پادشاهي كرد و اسم مادرش حميطل دختر ارميا از لبنَه بود1
 .مل آورد و آنچه درنظرخداوند ناپسند بود موافق هرآنچه يهوياقيم كرده بود، بع2
 . زيرا به سبب غضبي كه خداوند بر اورشليم و يهودا داشت، به حدي كه آنها را از نظر خود انداخت، واقع شد كه صدقيا بر پادشاه بابل عاصي گشت3
در مقابل آن اردو زده،  و واقع شد كه نبوكدرصّر پادشاه بابل با تمامي لشكر خود در روز دهم ماه دهم سال نهم سلطنت خويش بر اورشليم برآمد و 4

 .سنگري گرداگردش بنا نمودند
 . و شهر تا سال يازدهم صدقيا پادشاه در محاصره بود5
 . و در روز نهم ماه چهارم قحطي در شهر چنان سخت شد كه براي اهل زمين نان نبود6
و كلدانيان شهر را .  حصار نزد باغ پادشاه بود فرار كردند پس در شهر رخنه اي ساختند و تمام مردان جنگي در شب از راه دروازه اي كه درميان دو7

 .و ايشان به راه عربه رفتند. احاطه نموده بودند
 . و لشكر كلدانيان پادشاه را تعاقب نموده، در بيابان اريحا به صدقيا رسيدند و تمامي لشكرش از او پراكنده شدند8
 .ه ربله در زمين حمات آوردند و او بر وي فتوي داد پس پادشاه را گرفته، او را نزد پادشاه بابل ب9
 . و پادشاه بابل پسران صدقيا را پيش رويش به قتل رسانيد و جميع سروران يهودا را نيز در ربله كُشت10
 .ان انداختو پادشاه بابل او را به بابل برده، وي را تا روز وفاتش در زند.  و چشمان صدقيا را كور كرده، او را بدو زنجير بست11
 و در روز دهم ماه پنجم از سال نوزدهم سلطنت نبوكدرصّر ملك پادشاه بابل، نبوزردان رئيس جالدان كه به حضور پادشاه بابل مي ايستاد به اورشليم 12

 .آمد
 . و خانة خداوند و خانة پادشاه را سوزانيد و همة خانه هاي اورشليم و هر خانة بزرگ را به آتش سوزانيد13
 . تمامي لشكر كلدانيان كه همراه رئيس جالدان بودند، تمامي حصارهاي اورشليم را به هر طرف منهدم ساختند و14
 و نبوزردان رئيس جالدان بعضي از فقيران خلق و بقية قوم را كه در شهر باقي مانده بودند و خارجين را كه بطرف پادشاه بابل شده بودند و بقية 15

 .جمعيت را به اسيري برد
 . اما نبوزردان رئيس جالدان بعضي از مسكينان زمين را براي باغباني و فالّحي واگذاشت16
 . و كلدانيان ستونهاي برنجيني كه درخانة خداوند بود و پايه ها و درياچة برنجيني كه در خانه خداوند بود، شكستند و تمامي برنج آنها را به بابل بردند17
 .گيرها و كاسه ها و قاشقها و تمامي اسباب برنجيني را كه به آنها خدمت مي كردند بردند و ديگها و خاكندازها و گل18
 و رئيس جالدان پياله ها و مجمرها و كاسه ها و ديگها و شمعدانها و قاشقها و لگنها را يعني طالي آنچه را كه از طال بود و نقرة آنچه را كه از نقره بود 19

 .برد
اچه و دوازده گاو برنجيني را كه زير پايه ها بود و سليمان پادشاه آنها را براي خانة خداوند ساخته بود، برنج همة اين اسباب  اما دو ستون و يك دري20

 .بي اندازه بود
 . و اما ستونها، بلندي يك ستون هجده ذراع و ريسمان دوازده ذراعي آنها را احاطه داشت و حجم آن چهار انگشت بود و تهي بود21
 .و ستون دوم مثل اينها و انارها داشت. و شبكه و انارها گرداگرد تاج همه از برنج بود. اج برنجين بر سرش و بلندي يك تاج پنج ذراع بود و ت22
 .و تمام انارها به اطراف شبكه يكصد بود.  و به هر طرف نود و شش اناربود23
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 .ه مستحفظ در را گرفت و رئيس جالدان، سرايا رئيس كهنه، و صَفَنياي كاهن دوم و س24
 و سرداري را كه بر مردان جنگي گماشته شده بود و هفت نفر از آناني را كه روي پادشاه را مي ديدند و در شهر يافت مي شدند و كاتب سردار لشكر 25

 .را كه اهل واليت را سان مي ديد و شصت نفر از اهل زمين را كه در شهر يافت شدند، از شهر گرفت
 . نزد پادشاه بابل به ربله برد ان رئيس جالدان ايشان را برداشته، و نبوزرد26
 .پس يهودا از واليت خود به اسيري رفتند.  و پادشاه بابل ايشان را در ربله در زمين حمات زده، به قتل رسانيد27
 .دادر سال هفتم سه هزار و بيست و سه نفر از يهو.  و اين است گروهي كه نبوكدرصّر به اسيري برد28
 . و در سال هجدهم نبوكدرصّر  هشتصد و سي و دو نفر از اورشليم به اسيري برد29
پس جملة كسان چهار هزار و .  و در سال بيست و  سوم نبوكدرصّر نبوزردان رئيس جالدان هفتصد و چهل و پنج نفر از يهودا را به اسيري برد30

 .ششصد نفر بودند
م از سال سي و هفتم اسيري يهوياقيم پادشاه يهودا، واقع شد كه اَويل مرودك پادشاه بابل در سال اول سلطنت  و در روز بيست و پنجم ماه دوازده31

 .خود سر يهوياقيم پادشاه يهودا را از زندان برافراشت
 . و با اوسخنان دالويز گفت و كرسي او باالتر از كرسيهاي ساير پادشاهاني كه با او در بابل بودند گذاشت32
 .لباس زنداني او را تبديل نمود و او در تمامي روزهاي عمرش هميشه نزد وي نان مي خورد و 33
 .  و براي معيشت او وظيفة دائمي يعني قسمت هر روز در روزش در تمامي ايآم عمرش تا روز وفاتش از جانب پادشاه بابل به او داده مي شد34
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 كتاب مراثي ارميا
 
 
1 

 چگونه آنكه درميان كشورها ملكه  !چگونه آنكه درميان امت ها بزرگ بود مثل بيوه زن شده است! چگونه شهري كه پر از مخلوق بود منفرد نشسته است 1
 ! بود خراجگذار گرديده است

همة دوستانش بدو خيانت . انش براي وي تسلّي دهنده اي نيستاز جميع محب.  شبانگاه زار زار گريه مي كند و اشكهايش بر رخسازهايش مي باشد2
 . ورزيده دشمن او شده اند

و درميان امت ها نشسته راحت نمي يابد و جميع تعاقب كنندگانش درميان جايهاي تنگ به .  جالي وطن شده است  يهودا به سبب مصيبت و سختي بندگي،3
 . او در رسيده اند

دوشيزگانش در مرارت مي .  كاهنانش آه مي كشند همة دروازه هايش خراب شده،. گيرند، چونكه كسي به عيدهاي او نمي آيد راههاي صهيون ماتم مي 4
 . باشند و خودش در تلخي

يري اطفالش پيش روي دشمن به اس.  او را ذليل ساخته است  خصمانش سر شده اند و دشمنانش فيروز گرديده، زيرا كه يهوه به سبب كثرت عصيانش،5
 . رفته اند

 .  و تمامي زيبايي دختر صهيون از او زايل شده، سرورانش مثل غزالهاي كه مرتعي پيدا نمي كنند گرديده، از حضور تعاقب كننده بي قّوت مي روند6

او به دست دشمن افتاده اند و براي زيرا كه قوم .  به ياد مي آورد  اورشليم در روزهاي مذلّت و شقاوت خويش تمام نفايسي كه در ايام سابق داشته بود،7
 . بر خرابيهايش خنديدند دشمنانش او را ديده،. وي مدد كننده اي نيست

جميع آناني كه او را محترم مي داشتند، او را خوار مي شمارند چونكه برهنگي او را .  اورشليم به شّدت گناه ورزيده و از اين سبب مكروه گرديده است8
 .  آه مي كشد و به عقب برگشته استو خودش نيز. ديده اند

اي يهوه مذلّت مرا ببين .  براي وي تسلّي دهنده اي نيست  نجاست او در دامنش مي باشد و آخرت خويش را به ياد نمي آورد و بطور عجيب پست گرديده،9
 .زيرا كه دشمن تكبر مي نمايد

10س او  دشمن دست خويش را بر همة نفايس او دراز كرده است  زيرا امت هايي را كه امر فرمودي كه به جماعت تو داخل نشوند ديده است كه به مقد
 .درمي آيند

نان مي جويند تمام نفايس خود را به جهت خوراك داده اند تا جان خود را تازه كنند اي يهوه بيين و مالحظه فرما زيرا كه من .  تمام قوم او آه كشيده11
 . خوار شده ام

ذريان آيا اين درنظر شما هيچ است؟ مالحظه كنيد و ببيند آيا غمي مثل غم من بوده است كه برمن عارض گرديده و يهوه در  روز حدت  اي جميع راه گ12
 خشم خويش مرا به آن مبتال ساخته است؟ 

 مرا به عقب برگردانيده، و مرا ويران و در تمام   آنها را زبون ساخته است دام براي پايهايم گسترانيده،  آتش از اعلي عليين به استخوانهاي من فرستاده،13
 . روز غمگين ساخته است

خداوند قوت مرا زايل ساخته و مرا به دست كساني كه با .  آنها به هم پيچيده و بر گردن من برآمده است    يوغ عصيان من به دست وي محكم بسته شده،14
 . ايشان مقاومت نتوانم نمود تسليم كرده است

جماعتي بر من خوانده است تا جوانان مرا منكسر سازند و خداوند آن دوشيزه يعني دختر يهودا . وند جميع شجاعان مرا درميانم تلف ساخته است خدا15
 . را در چرخشت پايمال كرده است

پسرانم هالك شده اند زيرا . نم از من دور است جا  از چشم من آب مي ريزد زيرا تسلّي دهنده و تاره كنندة  به سبب اين چيزها گريه مي كنم از چشم من،16
 . كه دشمن، غالب آمده است

 پس  يهوه دربارة  يعقوب امر فرموده است كه مجاورانش دشمن او بشوند،.  صهيون دستهاي خود را دراز مي كند اما برايش تسلّي دهنده اي نيست17
 . اورشليم درميان آنها مكروه گرديده است

دوشيزگان و جوانان من به اسيري رفته ! اي جميع امت ها بشنويد و غم مرا مشاهده نماييد. يرا كه من از فرمان او عصيان ورزيده ام يهوه عادل است ز18
 . اند

 .ادند در شهر جان د  محبان خويش را خوانده ام اما ايشان مرا فريب دادند كاهنان و مشايخ من كه خوراك مي جستند تا جان خويش را تازه كنند،19
در بيرون . احشايم مي جوشد و دلم در اندرون من منقلب شده است چونكه به شدت عصيان ورزيده ام. اي يهوه نظر كن زيرا كه در تنگي هستم 20

 . شمشير هالك مي كند و در خانه ها مثل موت است
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اما تو روزي را كه .  مسرور شدند كه تو اين را كرده اي  شنيدند،دشمنانم چون بالي مرا.  مي شنوند كه آه مي كشم اما برايم تسلّي دهنده اي نيست21
 .اعالن نموده اي خواهي آورد و ايشان مثل من خواهند شد

زيرا كه ناله هاي من بسيار است و دلم .  تمامي شرارت ايشان به نظر تو بيايد و چنانكه با من به سبب تمامي مصيبتم عمل نمودي، به ايشان نيز عمل نما22
 . ي تاب شده استب
 
2 

و قدمگاه خويش را در روز خشم . چگونه خداوند از غضب خود دختر صهيون را به ظلمت پوشانيده و جالل اسرائيل را از آسمان به زمين افكنده است 1
 .خود به ياد نياورده است

 و سلطنت و سراورانش را   را در غضب خود منهدم ساخته،قلعه هاي دختر يهودا.  خداوند تمامي مسكن هاي يعقوب را هالك كرده و شفقت ننموده است2
 . به زمين انداخته، بي عصمت ساخته است

و يعقوب را مثل آتش مشتعل .  در حدت خشم خود تمامي شاخهاي اسرائيل را منقطع ساخته، دست راست خود را از پيش روي دشمن برگردانيده است3
 . كه از هر طرف مي بلعد سوزانيده است

 آناني را كه در خيمة دختر صهيون نيكومنظر بودند به قتل  و همة.  با دست راست خود مثل عدو برپا ايستاده است ان خود را مثل دشمن زه كرده، كم4
 .  غضب خويش را مثل آتش ريخته است رسانيده،

عه هايش را خراب نموده است و براي دختر يهودا ماتم و ناله قل  اسرائيل را هالك كرده و تمامي قصرهايش را منهدم ساخته و  خداوند مثل دشمن شده،5
 .را افزوده است

 يهوه عيدها و سبت را در صهيون به فراموشي داده   مكان اجتماع خويش را منهدم ساخته است،  و سابيان خود را مثل كَپري در بوستان خراب كرده،6
 . ر نموده استو در حدت خشم خويش پادشاهان و كاهنان را خوا. است

 خداوند مذبح خود را مكروه داشته و مقدس خويش را خوار نموده و ديوارهاي قصرهايش را به دست دشمنان تسليم كرده است و ايشان در خانة يهوه 7
 . مثل ايام عيدها صدا مي زنند

 خود را از هالك باز نداشته، بلكه خندق و حصار را به پس ريسمانكار كشيده، دست.  يهوه قصد نموده است كه حصارهاي دختر صهيون را منهدم سازد8
 .ماتم درآورده است كه با هم نوحه  مي كنند

 دروازه هايش به زمين فرورفته است پشت بندهايش را خراب و خرد ساخته است پادشاه و سراورانش درميان امت ها مي باشند و هيچ شريعتي نيست 9
 .مي بينندو انبياي او نيز رؤيا از جانب يهوه ن

مشايخ دختر صهيون بر زمين نشسته خاموش مي باشند و خاك برسر افشانده، پالس مي پوشند و دوشيزگان اورشليم سر خود را بسوي زمين   مي 10
 .افكنند

 اطفال و چونكه. چشمان من از اشكها كاهيده شد و احشايم  به جوش آمده و جگرم به سبب خرابي دختر قوم من بر زمين ريخته شده است11
 . شيرخوارگان در كوچه هاي شهر ضعف مي كنند

 گندم و شراب كجا است؟ زيرا كه مثل مجروحان در كوچه هاي شهر بيهوش مي گردند، و جانهاي خويش را به آغوش  : و به مادران خويش مي گويند12
 .مادران خود مي ريزند

 تو را اي دوشيزه   دختر  و چه چيز را به تو مقابله نموده،! وانم نمود اي دختر اورشليم براي تو چه شهادت توانم آورد و تو را به چه چيز تشبيه ت13
 .زيرا كه شكستگي تو مثل دريا عظيم است و كيست كه تو را شفا تواند داد! صهيون تسلّي دهم

يري برگردانند، بلكه وحي كاذب و اسباب پراكندگي براي تو  انبياي تو رؤياهاي دروغ و باطل برايت ديده اند و گناهانت را كشف نكرده اند تا تو را از اس14
 . ديده اند

آيا اين است شهري كه آن را كمال :  سرهاي خود را بر دختر اورشليم مي جنبانند و مي گويند  جميع رهگذران بر تو دستك مي زنند و سخريه نموده،15
   زيبايي و ابتهاج تمام زمين مي خواندند؟

البتّه اين روزي .  استهزا مي نمايند و دندانهاي خود را به هم افشرده، مي گويند كه آن را هالك ساختيم  دهان خود را بر تو گشوده، جميع دشمنانت،16
 . است كه انتظار آن را مي كشيديم، حال آن را پيدا نموده و مشاهده كرده ايم

17و . ام قديم فرموده بود به انجام رسانيده، آن را هالك كرده و شفقت ننموده است يهوه آنچه را كه قصد نموه است بجا آورده و كالمي را كه در اي
 .  شاخ خصمانت را برافراشته است دشمنت را بر تو مسرور گردانيده،

مك چشمت راحت  شبانه روز مثل رود اشك بريز و خود را آرامي مده و مرد اي ديوار دختر صهيون،: دل ايشان نزد خداوند فرياد برآورده، مي گويد18
 !نبيند
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 فرياد برآور و دل خود را مثل آب پيش روي خداوند بريز، و دستهاي خود را به خاطر جان اطفالت كه از گرسنگي به  شبانگاه در ابتداي پاسها برخاسته،19
  نزد او برافراز، سر هر كوچه بيهوش مي گردند،

آيا مي شود كه زنان ميوة رحم خود و اطفالي را كه به نازپرورده بودند ! ه چه كس نموده اياي يهوه بنگر و مالحظه فرما كه چنين عمل را ب:  و بگو20
 بخورند؟ و آيا مي شود كه كاهنان و انبيا در مقدس خداوند كشته شوند؟ 

يشان را به قتل رسانيده، كُشتي و در روز غضب خود ا. دوشيزگان و جوانان من به شمشير افتاده اند.  جوانان و پيران در كوچه ها بر زمين مي خوابند21
 .شفقت ننمودي

و آناني را كه به نازپرورده و تربيت نموده .  ترسهاي مرا از هر طرف مثل روز عيد خواندي و كسي نبود كه در روز غضب يهوه نجات يابد يا باقي ماند22
 .بودم دشمن من ايشان را تلف نموده است

 
3 

 .ي مذلّت ديده ام من آن مرد هستم كه از عصاي غضب و1
 . او مرا رهبري نموده، به تاريكي درآورده است و نه به روشنايي2
 . به درستي كه دست خويش را تمامي روز به ضد من بارها برگردانيده است3
 .  گوشت و پوست مرا مندرس ساخته و استخوانهايم را خرد كرده است4

 . كرده است به ضد من بنا نموده، مرا به تلخي و مشقّت احاطه5
 . مرا مثل آناني كه از قديم مرده اند در تاريكي نشانيده است6
 . گرد من حصار كشيده كه نتوانم بيرون آمد و زنجير مرا سنگين ساخته است7
 . و نيز چون فرياد و استغاثه مي نمايم دعاي مرا منع مي كند8
 . راههاي مرا با سنگهاي تراشيده سد كرده است و طريقهايم را كج نموده است9
 .  او براي من خرسي است در كمين نشسته و شيري كه در بيشة خود مي باشد10 

 .  راه مرا منحرف ساخته، مرا دريده است و مرا مبهوت گردانيده است11

 .ساخته است كمان خود را زه كرده، مرا براي تيرهاي خويش، هدف 12
 . و تيرهاي تركش خود را به گُرده هاي من فرو برده است13
 . من به جهت تمامي قوم خود مضحكه و تمامي روز سرود ايشان شده ام14
 . مرا به تلخيها سير كرده و مرا به اَفسنْتين مست گردانيده است15
 .ت دندانهايم را به سنگ ريزها شكسته و مرا به خاكستر پوشانيده اس16
  تو جان مرا از سالمتي دور انداختي و من سعادتمندي را فراموش كردم،17

 . و گفتم كه قوت و اميد من از يهوه تلف شده است18
 . مذلّت و شقاوت مرا افسنتين و تلخي به ياد آور19
 . تو البتّه به ياد خواهي آورد زيرا كه جان من در من منحني شده است20
 .د خواهم گذرانيد و از اين سبب اميدوار خواهم بود و من آن را در دل خو21
 . از رأفت هاي خداوند است كه تلف نشديم زيرا كه رحمت هاي او بي زوال است22
 . آنها هر صبح تازه مي شود و امانت تو بسيار است23
 . و جان من مي گويد كه خداوند نصيب من است، بنابراين بر او اميدوارم24
 . اني كه بر او توكّل دارند و براي آناني كه او را مي طلبند نيكو است خداوند به جهت كس25

 . خوب است كه انسان اميدوار باشد و با سكوت انتظار نجات خداوند را بكشد26
 . براي انسان نيكو است كه يوغ را در جواني خود بردارد27
 . به تنهايي بنشيند و ساكت باشد زيرا كه او آن را بر وي نهاده است28
 . دهان خود را بر خاك بگذارد كه شايد اميد باشد29
 . رخسار خود را به زنندگان بسپارد و از خجالت سير شود30
 . زيرا خداوند تا به ابد او را ترك نخواهد نمود31
 .  زيرا اگرچه كسي را محزون سازد ليكن برحسب كثرت رأفت خود رحمت خواهد فرمود32
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 .د نمي رنجاند و محزون نمي سازد چونكه بني آدم را از دل خو33
  تمامي اسيران زمين را زير پا پايمال كردن،34

  و منحرف ساختن حق انسان به حضور حضرت اعلي،35

 . و منقلب نمودن آدمي در دعويش منظور خداوند نيست36
 . كيست كه بگويد و واقع شود اگر خداوند امر نفرموده باشد37
  بدي و هم نيكويي صادر نمي شود؟ آيا از فرمان حضرت اعلي هم38

  پس چرا انسان تا زنده است و آدمي به سبب سزاي گناهان خويش شكايت كند؟39

 . راههاي خود را تجسس و تفحص بنماييم و بسوي خداوند بازگشت كنيم40
  دلها و دستهاي خويش را بسوي خدايي كه در آسمان است برافرازيم،41

 . و عصيان ورزيديم و تو عفو نفرموديما گناه كرديم:  و بگوييم42
 . خويشتن را به غضب پوشانيده، ما را تعاقب نمودي و به قتل رسانيده، شفقت نفرمودي43
 . خويشتن را به ابر غليظ مستور ساختي، تا دعاي ما نگذرد44
 ». ما را درميان امت ها فضله و خاكروبه گردانيدي45
 . ي گشايند تمامي دشمنان ما بر دهان خود را م46

 .  به سبب هالكت دختر قوم من، نهرهاي آب از چشمانم مي ريزد47

 .  خوف و دام و هالكت و خرابي بر ما عارض گرديده است48

 . چشم من بال انقطاع جاري است و باز نمي ايستد49

 . تا خداوند از آسمان مالحظه نمايد و ببيند50
 .  مي رنجاند چشمانم به جهت جميع دختران شهرم، جان مرا51

 . آناني كه بي سبب دشمن منند، مرا مثل مرغ بشدت تعاقب مي نمايند52
 .  جان مرا در سياه چال منقطع ساختند و سنگها بر من انداختند53

 . منقطع شدم:  آبها از سر من گذشت پس گفتم54

 . از عمق هاي سياه چال اسم تو را خواندم  آنگاه اي خداوند،55
 ! پس گوش خود را از آه و استغاثه من مپوشان دي، آواز مرا شني56
 .  فرمودي كه نترس   در روزي كه تو راخواندم نزديك شده،57

  ! اي خداوند دعوي جان مرا انجام داده وحيات مرا فديه نموده اي58
 !           پس مرا دادرسي فرما.  اي خداوند ظلمي را كه به من نموده اند ديده اي59

 .  تدبيرهايي را كه به ضّد من كردند ديده اي نة ايشان و همة تمامي كي60

  ! اي خداوند مذّمت ايشان را و همة تدبيرهايي را كه به ضّد من كردند شنيده اي61
  سخنان مقاومت كنندگانم را و فكرهايي را كه تمامي روز به ضّد من دارند دانسته اي 62

 .زيرا كه من سرود ايشان شده ام نشستن و برخاستن ايشان را مالحظه فرما 63
 .  اي خداوند موافق اعمال دستهاي ايشان مكافات به ايشان برسان64

 !  غشاوة قلب به ايشان بده و لعنت تو بر ايشان باد65

 . ايشان را به غضب تعاقب نموده، از زير آسمانهاي خداوند هالك كن66
 
4 

 . ست؟ سنگهاي قدس به سر هر كوچه ريخته شده استچگونه طال زنگ گرفته و زر خالص منقلب گرديده ا 1

  چگونه پسران گرانبهاي صهيون كه به زرناب برابر مي بودند، مثل ظروف سفالين كه عمل دست كوزه گر باشد شمرده شده اند؟ 2

 .  بيرحم گرديده است  بري،اما دختر قوم من مانند شترمرغ.  شغالها تيز پستانهاي خود را بيرون آورده، بچه هاي خويش را شيرمي دهند3

 .  و كودكان نان مي خواهند و كسي به ايشان نمي دهد  زبان اطفال شيره خواره از تشنگي به كام ايشان مي چسبد،4

  .آناني كه در لباس قرمز تربيت يافته اند مزبله ها را در آغوش مي گشند.  آناني كه خوراك لذيذ مي خورند، در كوچه ها بينوا گشته اند5
 .  كه لحظه اي واژگون شد و كسي دست بر او ننهاد  زيرا كه عصيان دختر قوم من از گناه سدوم زياده است،6
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 .بدن ايشان از لعل سرختر و جلوة ايشان مثل ياقوت كبود بود.  سفيد تر بودند  صاف تر و از شير،  نذيرگان او از برف،7
 مثل چوب  پوست ايشان به استخوانهايشان چسبيده و خشك شده،. ر كوچه ها شناخته نمي شوند اما صورت ايشان از سياهي سياهتر شده است كه د8

 . گرديده است

 . كاهيده مي گردند زيرا كه اينان از عدم محصول زمين مجروح شده،.  كشتگان شمشير از كشتگان گرسنگي بهترند9
 . در هالكت دختر قوم من غذاي ايشان هستندو آنها.  اوالد خود را مي پزند به دستهاي خويش  زنان مهربان،10
 .  حدت خشم خويش را ريخته است، و آتشي در صهيون افروخته كه اساس آن را سوزانيده است  خداوند غضب خود را به اتمام رسانيده،11

 .ل شود پادشاهان جهان و جميع سكنة ربع مسكون باور نمي كردند كه عدو و دشمن به دروازه هاي اورشليم داخ12
 . به سبب گناه انبيا و گناه كاهنانش، كه خون عادالن را در اندرونش ريختند13
 . مثل كوران در كوچه ها نوان مي شوند و از خون نجس شده اند، كه لباس ايشان را لمس  نمي توانند كرد14
ن فرار مي كردند نوان مي شدند و درميان امت ها مي گفتند كه در چو!  و لمس منماييد دور شويد،!  نجس هستيد  و به ايشان ندا مي كنند كه دور شويد،15

 . اينجا ديگر توقف نخواهند كرد

 .  رأفت ندارند به كاهنان ايشان اعتنا نمي كنند و بر مشايخ،.  خشم خداوند ايشان را پراكنده ساخته و ايشان را ديگر منظور نخواهد داشت16

 .بر ديده بانگاههاي خود انتظار كشيديم،  براي امتي كه نجات نمي توانند داد. باطل ما كاهيده مي شود چشمان ما تا حال در انتظار اعانت 17
آخرت ما نزديك است و روزهاي ما تمام شده زيرا كه اجل ما رسيده .  قدمهاي ما را تعاقب نمودند به حدي كه در كوچه هاي خود راه نمي توانيم رفت18

 .است
 . ما را بر كوهها تعاقب مي كنند و براي ما در صحرا كمين مي گذارند.  از عقابهاي هوا تيزروتر اند تعاقب كنندگان ما19

 . او مي گفتم زير ساية او درميان امت ها، زيست خواهيم نمود  مسيح خداوند كه نفحة بيني ما مي بود در حفره هاي ايشان گرفتار شد، كه دربارة20
 . عريان خواهي شد بر تو نيز اين جام خواهد رسيد و مست شده،! تر ادوم كه در زمين عوص ساكن هستي مسرور باش و شادي كن اي دخ21
 عقوبت گناه تو را به تو خواهد رسانيد و گناهان تو را  اي دختر ادوم،.  اي دختر صهيون سزاي گناه تو تمام شد و تو را ديگر جالي وطن نخواهد ساخت22

 .كشف خواهد نمود
 
5 

 .وه آنچه بر ما واقع شد به ياد آور و مالحظه فرموده، عار ما را ببيناي يه 1
 .  ميراث ما از آن غريبان وخانه هاي ما از آن اجنبيان گرديده است2

 . ما يتيم و بي پدر شده ايم و مادران ما مثل بيوه ها گرديده اند3
 . آب خود را به نقره مي نوشيم و هيزم ما به ما فروخته مي شود4
 . عاقب كنندگان ما به گردن ما رسيده اند و خسته شده، راحت نداريم ت5

 . با اهل مصر و آشور دست داديم تا از نان سير شويم6
 . پدران ما گناه ورزيده، نابود شده اند و ما متحمل عصيان ايشان گرديده ايم7
 . غالمان بر ما حكمراني مي كنند و كسي نيست كه از دست ايشان رهايي دهد8
 . از ترس شمشير اهل بيابان، نان خود را بخطر جان خويش مي يابيم9
 .  پوست ما به سبب سموم قحط مثل تنور سوخته است10

 . زنان را در صهيون بي عصمت كردند و دوشيزگان را در شهرهاي يهودا11
 . سروران از دست ايشان به دار كشيده شده و به مشايخ اعتنا ننمودند12
 .ي آسيا را برمي دارند و كودكان زيرا بار هيزم مي افتند جوانان سنگها13
 . مشايخ از دروازه ها نابود شدند و جوانان از نغمه سرايي خويش14
 . شادي دل ما نيست شد و رقص ما به ماتم مبدل گرديد15
 .واي بر ما زيرا كه گناه كرديم  تاج از سرما افتاد، 16
 .و به سبب اين چيزها چشمان ما تار گرديده است از اين جهت دل ما بي تاب شده است 17
 . يعني به  خاطر كوه صهيون كه ويران شد و روباهان در آن گردش مي كنند18
 . اما تو اي يهوه تا ابداالباد جلوس مي فرمايي و كرسي تو تا جميع دهرها خواهد بود19
 . رك نموده اي پس براي چه ما را تا به ابد فراموش كرده و ما را مدت مديدي ت20
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 . اي يهوه ما را بسوي خود برگردان و بازگشت خواهيم كرد و ايآم ما را مثل زمان سلف تازه كن21
 . واالّ ما را بالّكل رد نموده اي و بر سر ما بي نهايت غضبناك شده اي22
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 كتاب حزقيال نبي
 
 
1 

  .و در روز پنجم ماه چهارم سال سي ام، چون من درميان اسيران نزد نهر خابور بودم، واقع شد كه آسمان گشوده گرديد و رؤياهاي خدا را ديدم 1
   در پنجم آن ماه كه سال پنجم اسيري يهوياكين پادشاه بود، 2
 .ر زمين كلدانيان نازل شد و دست خداوند در آنجا بر او بود كالم يهوه بر حزقيال بن بوزي كاهن نزد نهرخابور د3
 پس نگريستم و اينك باد شديدي از طرف شمال برمي آيد و ابر عظيمي و آتش جهنده و درخشندگي اي گرداگردش و از ميانش يعني از ميان آتش، مثل 4

  . منظر برنج تابان بود
  .يشان اين بود كه شبيه انسان بودند و از ميانش شبيه چهار حيوان پديد آمد و نمايش ا5
 . و هر يك از آنها چهار رو داشت و هريك از آنها چهار بال داشت6
  . و پايهاي آنها پايهاي مستقيم و كف پاي آنها مانند كف پاي گوساله بود و مثل منظر برنج صيقلي درخشان بود7
  .اررويها و بالهاي خود را چنين داشتند وزير بالهاي آنها از چهار طرف آنها دستهاي انسان بود وآن چه8
  . و بالهاي آنها به يكديگر پيوسته بود و چون مي رفتند9
 و اما شباهت رويهاي آنها اين بود كه آنها روي انسان داشتند و آن چهار روي شير بطرف راست داشتند و آن چهار روي گاو بطرف چپ داشتند و آن 10

  .چهار روي عقاب داشتند
  .  و بالهاي آنها از طرف باال از يكديگرجدا بود و دوبال هريك به همديگر پيوسته و دو بال ديگر بدن آنها را مي پوشانيد و رويها11
 . و هريك از آنها به راه مستقيم مي رفتند و به هرجايي كه روح مي رفت آنها مي رفتند و در حين رفتن رو نمي تافتند12
و آن آتش درميان برق مي . ود كه صورت آنها مانند شعله هاي اخگرهاي آتش افروخته شده، مثل صورت مشعلها بود و اما شباهت اين حيوانات اين ب13

  .جهيد
  . و آن حيوانات مثل صورت برق مي دويدند و برمي گشتند14
  .ر بر زمين بودآن چها) هركدام از( و چون حيوانات را مالحظه مي كردم، اينك يك چرخ به پهلوي آن حيوانات براي هرروي 15
  . و صورت چرخها و صنعت آنها مثل چرخ درميان چرخ بود16
  . و چون آنها  مي رفتند، بر چهار جانب خود مي رفتند و در حين رفتن به هيچ طرف ميل نمي كردند17
  . و فلكه هاي آنها بلند و مهيب بود و فلكه هاي آن چهار از هر طرف از چشمها پر بود18
  .ات مي رفتند، چرخها در پهلوي آنها مي رفت و چون حيوانات از زمين بلند مي شدند، چرخها بلند مي شد و چون آن حيوان19
  . و هرجايي كه روح مي رفت آنها مي رفتند، به هر جا كه روح سير  مي كرد و چرخها پيش روي آنها بلند مي شد، زيرا كه روح حيوانات در چرخها بود20
 .نها مي رفت و چون آنها مي ايستادند، اينها چرخها پيش روي آنها از زمين بلند مي شد، زيرا روح حيوانات در چرخها بودآنها مي رفتند، اي  و چون21
  . و شباهت فلكي كه باالي سر حيوانات بود مثل منظر بلّورِ مهيب بود و باالي سر آنها پهن شده بود22
  .و بال هريك از اين طرف مي پوشانيد و دو بال هريك از آن طرف بدنهاي آنها را مي پوشانيد و بالهاي آنها زير فلك بسوي يكديگر مستقيم بود و د23
 و چون مي رفتند، من صداي بالهاي آنها را مانند صداي آبهاي بسيار، مثل آواز حضرت اعلي و صداي هنگامه را مثل صداي فوج شنيدم؛ زيرا كه چون 24

  .دمي ايستادند بالهاي خويش را فرو مي هشتن
  . و چون در حين ايستان بالهاي خود را فرو مي هشتند، صدايي از فلكي كه باالي سر آنها بود مسموع مي شد25
  . و باالي فلكي كه بر سر آنها بود شباهت تختي مثل صورت ياقوت كبود بود و بر آن شباهت تخت، شباهتي مثل صورت انسان  بر فوق آن بود26
و از منظر كمر او به طرف پايين مثل نمايش . اال  مثل منظر برنج تابان، مانند نمايش آتش در  اندرون آن و گرداگردش ديدم و از منظر كمر او بطرف ب27

  . آتشي كه از هر طرف درخشان بود ديدم
الل يهوه بود و چون آن را ديدم، اين منظرِ شباهت ج .قوس قزح كه در روز باران در ابرمي باشد، همچنين آن درخشندگي گرداگرد آن بود  مانند نمايش28

 به روي خود درافتادم و آواز قائلي را شنيدم،

  
2 

  .اي پسر انسان بر پايهاي خود بايست تا با تو سخن گويم:  كه مرا گفت1
  و او را كه با من تكلّم نمود شنيدم .  و چون اين را به من گفت، روح داخل من شده، مرا بر پايهايم برپا نمود2
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ايشان و پدران ايشان تا به امروز . اي پسر انسان من تو را نزد بني اسرائيل مي فرستم، يعني نزد امت فتنه انگيزي كه به من فتنه انگيخته اند: گفت كه مرا 3
  .بر من عصيان ورزيده اند

  . وند يهوه چنين مي فرمايدخدا:  و پسران ايشان سخت رو و قسي القلب هستند و من تو را نزد ايشان مي فرستم تا به ايشان بگويي4
  .   و ايشان خواه بشنوند و خواه نشنوند، زيرا خاندان فتنه انگيزمي باشند، خواهند دانست كه نبي اي درميان ايشان هست5
ما از سخنان ايشان  و تو اي پسر انسان از ايشان مترس و از سخنان ايشان بيم مكن اگرچه خارها و شوكها با تو باشد و درميان عقربها ساكن باشي، ا6

  .مترس و از رويهاي ايشان هراسان مشو، زيرا كه ايشان خاندان فتنه انگيز مي باشند
  . پس كالم مرا به ايشان بگو، خواه بشنوند و خواه نشنوند، چونكه فتنه انگيزهستند7
اصي مشو بلكه دهان خود را گشوده، آنچه را كه من به تو مي  و تو اي پسر انسان آنچه را كه من به تو مي گويم بشنو و مثل اين خاندان فتنه انگيز ع8

 .دهم بخور
  . پس نگريستم و اينك دستي بسوي من دراز شد و در آن طوماري بود9
 . و آن را پيش من بگشود كه رو و پشتش هر دو نوشته بود و نوحه و ماتم و واي بر آن مكتوب بود10
 
3 

  .اين طومار را بخور و رفته، با خاندان اسرائيل متكلّم شو.  مي يابي بخوراي پسر انسان آنچه را كه:  پس مرا گفت1
  . آنگاه دهان خود را گشودم و او آن طومار را به من خورانيد2
ثل پس آن را خوردم و در دهانم م. اي پسر انسان شكم خود را بخوران و احشاي خويش را از اين طوماري كه من به تو  مي دهم پر كن:  و مرا گفت3

 .عسل شيرين بود
  .اي پسر انسان بيا و نزد خاندان اسرائيل رفته، كالم مرا براي ايشان بيان كن:  و مرا گفت4
  . زيرا كه نزد امت غامض زبان و ثقيل لسان فرستاده نشدي، بلكه نزد خاندان اسرائيل5
  .يقيناً اگر تو را نزد آنها مي فرستادم به تو گوش مي گرفتند. هميد نه نزد قوم هاي بسيارغامض زبان و ثقيل لسان كه سخنان ايشان را نتواني ف6
  .چونكه تمامي خاندان اسرائيل سخت پيشاني و قسي القلب هستند.  اما خاندان اسرائيل    نمي خواهند تو را بشنوند زيرا كه نمي خواهند مرا بشنوند7
  . پيشاني تو را در مقابل پيشاني ايشان سخت خواهم گردانيد هان من روي تو را در مقابل روي ايشان سخت خواهم ساخت و8
پس از ايشان مترس و از رويهاي ايشان هراسان مباش، زيرا كه خاندان فتنه انگيز مي .  بلكه پيشاني تو را مثل الماس از سنگ خارا سخت ترگردانيم9

 .باشند
  . دل خود جا بده و به گوشهاي خود استماع نمااي پسر انسان تمام كالم مرا كه به تو مي گويم در:  و مرا گفت10
خداوند يهوه چنين مي : به ايشان بگو.  و بيا و نزد اسيراني كه از پسران قوم تو مي باشند رفته، ايشان را خطاب كن و خواه بشنوند و خواه نشنوند11

  .فرمايد
  .ل يهوه از مقام او متبارك بادجال« آنگاه روح، مرا برداشت و از عقب خود صداي گلبانگ عظيمي شنيدم كه 12
  . و صداي بالهاي آن حيوانات را كه به همديگر برمي خوردند و صداي چرخها را كه پيش روي آنها بود و صداي گُلبانگ عظيمي را شنيدم13
  . آنگاه روح مرا برداشت و برد و با تلخي در حرارت روح خود رفتم و دست خداوند بر من سنگين مي بود14
به تَلَّ اَبِيب نزد اسيراني كه نزد نهر خابور ساكن بودند، رسيدم و در مكاني كه ايشان نشسته بودند، در آنجا به ميان ايشان هفت روز متحير  پس 15

 .نشستم
  : و بعد از انقضاي هفت روزه واقع شد كه كالم خداوند بر من نازل شده، گفت16
  .ده بان ساختم، پس كالم را از دهان من بشنو و ايشان را از جانب من تهديد كناي پسر انسان تو را براي خاندان اسرائيل دي 17
 و حيني كه من به مرد شرير گفته باشم كه البتّه خواهي مرد، اگر تو او را تهديد نكني و سخن نگويي تا آن شرير را از طريق زشت او تهديد نموده، او را 18

  .مرد، اما خون او را از دست تو خواهم طلبيدزنده سازي، آنگاه آن شرير در گناهش خواهد 
 ليكن اگر تو مرد شرير را تهديد كني و او از شرارت خود و طريق بد خويش باز گشت نكند، او در گناه خود خواهد مرد، اما تو جان خود را نجات داده 19
  .اي
وي بنهم تا بميرد، چونكه تو او را تهديد ننمودي، او در گناه خود خواهد  و اگر مرد عادل از عدالت خود برگردد و گناه ورزد و من سنگي مصادم پيش 20

  . ليكن خون او را از دست تو خواهم طلبيد. مرد و عدالتي كه بعمل آورده بود به ياد آورده نخواهد شد
ند، چونكه تهديد پذيرفته است و تو جان خد را نجات  و اگر تو مرد عادل را تهديد كني كه آن مرد عادل گناه نكند و او خطا نورزد البتّه زنده خواهد ما21

 .داده اي
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  .برخيز و به هامون بيرون شو كه در آنجا با تو سخن خواهم گفت«:  ودست خداوند در آنجا بر من نهاده شد و او مرا گفت22
  .دم، در آنجا برپا شد و من به روي خود درافتادم پس برخاسته، به هامون بيرون رفتم و اينك جالل خداوند مثل جاللي كه نزد نهر خابور ديده بو23
  .برو و خويشتن را در خانة خود ببند«:  و روح داخل من شده، مرا بر پايهايم برپا داشت و او مرا خطاب كرده، گفت24
  .ون مرو و اما تو اي پسر انسان اينك بندها بر تو خواهند نهاد و تو را به آنها خواهند بست اما درميان ايشان بير25
  .زيرا كه ايشان خاندان فتنه انگيز مي باشند.  و من زبان تو را به كامت خواهم چسبانيد تا گنگ شده، براي ايشان ناصح نباشي26
ا باشد بشنود و آنگاه آنكه شنو. خداوند يهوه چنين مي فرمايد:  اما وقتي كه من با تو تكلّم نمايم، آنگاه دهان تو را خواهم گشود و به ايشان خواهي گفت27

 .زيرا كه ايشان خاندان فتنه انگيز مي باشند. آنكه ابا نمايد ابا كند
 
4 

 .و تو نيز اي پسر انسان آجري بگير و آن را پيش روي خود بگذار و شهر اورشليم را بر آن نقش نما 1
 .ش اردو زده، منجنيقها به هر سوي آن برپا كن و آن را محاصره كن و در برابرش برجها ساخته، سنگري در مقابلش برپا نما و به اطراف2
 و تابة آهنين براي خود گرفته، آن را درميان خود و شهر، ديواري آهنين بگذارو روي خود را برآن بدارو محاصره خواهد شد و تو آن را محاصره كن 3

 . تا آيتي به جهت خاندان اسرائيل بشود

 .موافق شمارة روزهايي كه بر آن بخوابي، گناه ايشان را متحمل خواهي شد. ن اسرائيل را بر آن بگذار پس تو بر پهلوي چپ خود بخواب و گناه خاندا4
 .پس متحمل گناه خاندان يهودا خواهي شد.  و من سالهاي  گناه ايشان را مطابق شمارة روزها يعني سيصد و نود روز بر تو نهاده ام5
هر روزي را به جهت سالي . از به پهلوي راست خود بخواب و چهل روز متحمل گناه خاندان يهودا خواهي شد و چون اينها را به انجام رسانيده باشي، ب6

 .براي تو قرار داده ام
 . و بازوي خود را برهنه كرده، روي به محاصرة اورشليم بدار و به ضد آن نبوت كن7
 . نرسانيده باشي از پهلو به پهلوي ديگرت نخواهي غلطيد و اينك بندها بر تو مي نهم و تا روزهاي محاصره ات را به اتمام8
 پس گندم و جو و باقال و عدس و ارزن و جلبان براي خود گرفته، آنها را در يك ظرف بريز و خوراكي از آنها براي خود بپز و تمامي روزهايي كه به 9

 .پهلوي خود مي خوابي، يعني سيصد و نود روز آن را خواهي خورد
 .وقت به وقت آن را خواهي خورد.  كه مي خوري به وزن خواهد بود، يعني بيست مثقال براي هر روز و غذايي10
 .آن را وقت به وقت خواهي نوشيد.  و آب را به پيمايش يعني سدسِ يك هين خواهي نوشيد11
 . و قرصهاي نان جو كه مي خوري، آنها را بر سرگين انسان در نظر ايشان خواهي پخت12
 .وند فرمود به همين منوال بني اسرائيل نان نجس در ميان امت هايي كه من ايشان را به ميان آنها پراكنده مي سازم خواهند خورد و خدا13
آه اي خداوند يهوه اينك جان من نجس نشده و از طفوليت خود تا به حال ميته تا دريده شده را نخورده ام و خوراك نجس به دهانم نرفته «:  پس گفتم14

 .است
 .بدان كه سرگين گاو را به عوض سرگين انسان به تو دادم، پس نان خود را بر آن خواهي پخت«:  آنگاه به من گفت15
اي پسر انسان اينك من عصاي نان را در اورشليم خواهم شكست و نان را به وزن و عسرت خواهند خورد و آب را به پيمايش و حيرت «:  و مرا گفت16

 .خواهند نوشيد
 . زيرا كه محتاج نان و آب خواهند شد و به حيرت بر يكديگر نظر خواهند انداخت و به سبب گناهان خود گداخته خواهند شد17

 
5 

و تو اي پسر انسان براي خود تيغي تيز بگير و آن را مثل اُسترة حجام به جهت خود بكار برده، آن را بر سر و ريش خود بگذران و ترازويي گرفته،  1
 .را تقسيم كنمويها 

 و چون روزهاي محاصره را به اتمام رسانيده باشي، يك ثلث را درميان شهر به آتش بسوزان و يك ثلث را گرفته، اطراف آن را با تيغ بزن و ثلث ديگر 2
 .را به بادها بپاش و من در عقب آنها شمشيري خواهم فرستاد

 . و اندكي از آن را گرفته، آنها را در دامن خود ببند3
 . و باز قدري از آنها را بگير و آنها را در ميان آتش انداخته، آنها را به آتش بسوزان و آتشي براي تمام خاندان اسرائيل از آن بيرون خواهد آمد4
 . من اين اورشليم را در ميان امت ها قرار دادم و كشورها را بهر طرف آن«:  خداوند يهوه چنين مي گويد 5

   عصيان ورزيده است زيرا كه اهل او احكام مرا ترك كرده، دتر از امت ها و از فرايض من بدتر از كشورهايي كه گرداگرد او مي باشد، و او از احكام من ب6
 .به فرايض من سلوك ننموده اند
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 احكام مرا   و به فرايض من سلوك نكرده،چونكه شما زياده از امت هايي كه گرداگرد شما مي باشند غوغا نموديد  « : بنابراين خداوند يهوه چنين مي گويد7
   بلكه موافق احكام امت هايي كه گرداگرد شما مي باشند نيز عمل ننموديد، بعمل نياورديد،

 . من اينك من به ضّد تو هستم و در ميان تو به نظر امت ها داوريها خواهم نمود : لهذا خداوند يهوه چنين مي گويد8
 .اتت كارها خواهم كرد كه قبل از اين نكرده باشم و مثل آنها هم ديگر نخواهم كرد و با تو به سبب جميع رجاس9
 تمامي بقّيت تو را بسوي هر باد   بنابراين پدران درميان تو پسران را خواهند خورد و پسران پدران خويش را خواهند خورد و بر تو داوريها نموده،10

 .پراكنده خواهم ساخت
 من نيز البتّه تو را  به حيات خودم قسم چونكه تو مقدس مرا بتمامي رجاسات و جميع مكروهات خويش نجس ساختي،«: گويد لهذا خداوند يهوه مي 11

 .منقطع خواهم ساخت و چشم من شفقت نخواهد نمود و من نيز رحمت نخواهم فرمود
طرافت به شمشير خواهند افتاد و ثلث ديگر را بسوي هر باد پراكنده و يك ثلث به ا.  يك ثلث تو درميانت از وبا خواهند مرد از گرسنگي تلف خواهند شد12

 . شمشير را در عقب ايشان خواهم فرستاد ساخته،
 آنگاه پشيمان خواهم شد و چون حدت خشم خويش را بر   پس چون غضب من به اتمام رسيده باشد و حدت خشم خويش را بر ايشان ريخته باشم،13

 . آنگاه خواهند دانست كه من يهوه اين را در عبرت خويش گفته ام اشم،ايشان به اتمام رسانيده ب
 .  رهگذريان درميان امت هايي كه به اطراف تو مي باشند،  به خرابي و رسوايي تسليم خواهم نمود  و تو را در نظر همة14

و مذمت و عبرت و دهشت براي امت هايي كه به اطراف تو  آنگاه اين موجد عار   و چون بر تو به خشم و غضب و سرزنشهاي سخت داوري كرده باشم،15
 .من كه يهوه هستم اين را گفتم. مي باشند خواهد بود

 آنگاه قحط را بر شما   و چون تيرهاي بد قحطي را كه براي هالكت مي باشد و من آنها را به جهت خرابي شما مي فرستم در ميان شما انداخته  باشم،16
 .   و عصاي نان شما را خواهم شكستسختتر خواهم گردانيد 

 و قحط و حيوانات درنده در ميان تو خواهم فرستاد تا تو را بي اوالد گردانند و وبا و خون از ميان تو عبور خواهد كرد و شمشيري بر تو وارد خواهم 17
 .آورد من كه يهوه هستم اين را گفتم
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 :   و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت 1

 .ر انسان نظر خود را بر كوههاي اسرائيل بدوز و دربارة آنها نبوت كن اي پس2
 اينك من شمشيري بر شما  :خداوند يهوه به كوهها و تلّها و واديها و دره ها چنين مي فرمايد!  اي كوههاي اسرائيل كالم خداوند يهوه را بشنويد:  و بگو3

 .مي آورم و مكان هاي بلند شما را خراب خواهم كرد
و الشهاي بني اسرائيل را پيش .  و مذبح هاي شما را منهدم و تمثالهاي شمسي شما شكسته خواهد شد و كشتگان شما را پيش بتهاي شما خواهم انداخت4

 .بتهاي ايشان خواهم گذاشت و استخوانهاي شما را گرداگرد مذبح هاي شما خواهم پاشيد
لند ويران خواهد شد تا آنكه مذبح هاي شما خراب و ويران شود و بتهاي شما شكسته و نابود گردد  و در جميع مساكن شما شهرها خراب و مكان هاي ب5

 .و تمثالهاي شمسي شما منهدم و اعمال شما محو شود
 . و چون كشتگان شما درميان شما بيفتند، آنگاه خواهي دانست كه من يهوه هستم6
 .امت ها ساكن خواهند شد اما بقيتي نگاه خواهم داشت و چونكه درميان شما 7
چونكه دل زناكار ايشان را كه از من دور شده است .  و نجات يافتگان شما درميان امت ها جايي كه ايشان را به اسيري برده اند مرا ياد خواهند داشت8

ي كه در همة رجاسات خود نموده اند  پس خويشتن را به سبب اعمال زشت‐خواهم شكست و چشمان ايشان را كه در عقب بتهاي ايشان زنا كرده است 
 .  مكروه خواهند داشت

 » . و خواهند دانست كه من يهوه هستم و عبث نگفتم كه اين بال را بر ايشان وارد خواهم آورد9

ئيل زيرا كه بر تمامي به واي بر تمامي رجاسات شرير خاندان اسرا: به دست خود بزن و پاي خود را بر زمين بكوب و بگو « : خداوند يهوه چنين مي گويد10
 . شمشير و قحط و وبا خواهد افتاد

 آنكه دور باشد به وبا خواهد مرد و آنكه نزديك است به شمشير خواهد افتاد و آنكه باقي مانده و در محاصره باشد از گرسنگي خواهد مرد و من حدت 11
 .خشم خود را بر ايشان به اتمام خواهم رسانيد

 من يهوه هستم، هنگامي كه كشتگان ايشان درميان بتهاي ايشان به اطراف مذبح ايشان، بر هر تّل بلند و بر قلّه هاي تمام كوهها و  و خواهيد دانست كه12
 . در جايي كه هداياي خوشبو براي همة بتهاي خود مي گذرانيدند يافت خواهند شد زير هر درخت سبز و زير هر بلوط كَشَن،
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پس خواهند دانست كه من يهوه . راز كرده، زمين را در تمام مسكن هاي ايشان خرابتر و ويرانتر از بيابان دبله خواهم ساخت و دست خود را بر ايشان د13
 .هستم

 
7 

 :   و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت1

 .نتها رسيده استانتهايي بر چهار گوشة زمين ا: خداوند يهوه به زمين اسرائيل چنين مي گويد:  و تو اي پسر انسان بگو2
 . تمامي رجاسات را بر تو خواهم نهاد  اآلن انتها بر تو رسيده است و من خشم خود را بر تو وارد آورده ام و بر وفق راههايت ترا داوري نموده،3
ت خواهد بود پس خواهي دانست  و چشم من بر تو شفقت نخواهد كرد و رحمت نخواهم فرمود بلكه راههاي تو را بر تو خواهم نهاد و رجاسات تو درميان4

 .كه من يهوه هستم
 ! بال هان بالي واحد مي آيد : خداوند يهوه چنين مي گويد5
 .هان مي آيد.  انتهايي مي آيد، انتهايي مي آيد و به ضّد تو بيدار شده است6
 .   واهد شد و نه روز آواز شادماني بر كوههاروز هنگامه خ. وقت معين مي آيد و آن روز نزديك است.  اي ساكن زمين اجل تو بر تو مي آيد7

 . اآلن عنقريب غضب خود را بر تو به اتمام رسانيده، تو را موافق راههايت داوري خواهم نمود و جميع رجاسات ترا بر توخواهم نهاد8
 رجاسات تو درميانت خواهد بود و خواهيد  بلكه مكافات راههايت را به تو خواهم رسانيد و  و چشم من شفقت نخواهد كرد و رحمت نخواهم فرمود،9

 .دانست كه زنندة تو من يهوه هستم
 . گل كرده است اجل تو بيرون آمده و عصا شكوفه آورده و تكبر،!  اينك آنروز هان مي آيد10
 . حشمتي نمانده است ظلم عصاي شرارت گشته است از ايشان و از جمعيت ايشان و از ازدحام ايشان چيزي باقي نيست و در ميان ايشان11
 .پس مشتري شادي نكند و فروشنده ماتم نگيرد، زيرا كه خشم بر تمامي جمعيت ايشان قرار گرفته است.  وقت مي آيد و آنروز نزديك است12
يت ايشان قرار گرفته است  به آنچه فروخته باشند نخواهند برگشت، چونكه غضب بر تمامي جمع  زيرا كه فروشندگان اگرچه در ميان زندگان زنده مانند،13

 .ايشان نخواهند برگشت و هيچكس به گناه خويش زندگي خود را تقويت نخواهد داد
 .  كَرِنّا را نواخته و همه چيز را مهيا ساخته اند، اما كسي به جنگ نمي رود زيرا كه غضب من بر تمامي جمعيت ايشان قرار گرفته است14

 .آنكه در صحرا است به شمشير مي ميرد و آنكه در شهر است قحط و وبا او را هالك مي سازد. حط در اندرون شمشير در بيرون است و وبا و ق15
 . و رستگاران ايشان فرار مي كنند و مثل فاخته هاي دره ها بر كوهها مي باسند و هركدام از ايشان به سبب گناه خود ناله مي كنند16
 .ثل آب بي تاب گرديده است همة دستها سست شده و جميع زانوها م17
 . و پالس دربر مي كنند و وحشت ايشان را مي پوشاند و بر همة چهره ها خجلت و بر جميع سرها گري مي باشد18
اي جانه.  نقرة خود را در كوچه ها مي ريزند و طالي ايشان مثل چيز نجس مي باشد نقره و طالي ايشان در روز غضب خداوند ايشان را نتواند رهانيد19

 . خود را سير نمي كنند و بطنهاي خويش را پر نمي سازند زيرا گناه ايشان سنگ مصادم آنها شده است

بنابراين آن را براي ايشان مثل .  و او زيبايي زينت خود را در كبريايي قرار داده بود، اما ايشان بتهاي مكروهات و رجاسات خويش را در آن ساختند20
 .چيز نجس خواهم گردانيد

 . و آن را به دست غريبان به تاراج و به شريران جهان به غارت خواهم داد و آن را بي عصمت خواهند ساخت21
 . و روي خود را از ايشان خواهم برگردانيد و مكان مستور مرا بي عصمت خواهند نمود و ظالمان داخل آن شده، آن را بي عصمت خواهند ساخت22
 .ز جرمهاي خونريزي پر است و شهر از ظلم مملّو زنجير را بساز، زيرا كه زمين ا23
 و اشرار امت ها را خواهم آورد و در خانه هاي ايشان تصرف خواهند نمود و تكبر زورآوران را زايل خواهم ساخت و آنها مكان هاي مقدس ايشان را 24

 .       بي عصمت خواهند نمود

 . يافت نخواهد شد هالكت مي آيد و سالمتي را خواهند طلبيد، اما25
 .رؤيا از نبي مي طلبند، اما شريعت از كاهنان و مشورت از مشايخ نابود شده است.  مصيبت بر مصيبت مي آيد و آوازه بر آوازه مسموع مي شود26
عمل خواهم نمود و بر وفق و موافق راههاي ايشان با ايشان .  پادشاه ماتم مي گيرد و رئيس به حيرت ملبس مي شود و دستهاي اهل زمين مي لرزد27

 پس خواهند دانست كه من يهوه هستم؟. استحقاق ايشان ايشان را داوري خواهم نمود
 
8 

 و در سال ششم در روز پنجم از ماه ششم، چون من در خانة خود نشسته بودم و مشايخ يهودا پيش من نشسته بودند، آنگاه دست خداوند يهوه در 1
 .آنجا بر من فرود آمد
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دم كه اينك شبيهي مثل صورت آتش بود يعني از نمايش كمر او تا پايين آتش و از كمر او تا باال مثل منظر درخشندگي مانند صورت برنج المع  و دي2
 .   ظاهر شد

زد دهنة دروازة  و شبيه دستي دراز كرده، موي پيشاني مرا بگرفت و روح، مرا درميان زمين و آسمان برداشت و مرا در رؤياهاي خدا به اورشليم ن3
 .صحن اندروني كه بطرف شمال متوجه است برد كه در آنجا نشيمنِ تمثالِ غيرت غيرت انگيز مي باشد

 . و اينك جالل خداي اسرائيل مانند آن رؤيايي كه در هامون ديده بودم ظاهر شد4
ن خود را بسوي راه شمال برافراشتم، اينك بطرف شمالي دروازة و چون چشما! اي پسر انسان چشمان خود را بسوي راه شمال برافراز:  و او مرا گفت5

 .مذبح اين تمثالِ غيرتْ در مدخل ظاهر شد
اي پسر انسان آيا تو آنچه را كه ايشان مي كنند مي بيني؟ يعني رجاسات عظيمي كه خاندان اسرائيل در اينجا مي كنند تا از مقْدس خود :  و او مرا گفت6

 . رجاسات عظيم تر خواهي ديددور بشوم؟ اما باز
 . پس مرا به دروازة صحن آورد و ديدم كه اينك سوراخي در ديواراست7
 .و چون ديوار را كَنْدم، اينك دروازه اي پديد آمد. اي پسر انسان ديوار را بكن:  و او مرا گفت8
 .ه نماداخل شو و رجاسات شَنيعي را كه ايشان در اينجا مي كنند مالحظ:  و او مرا گفت9
 . پس چون داخل شدم، ديدم كه هرگونه حشرات و حيوانات نجس و جميع بتهاي خاندان اسرائيل بر ديوار از هر طرف نقش شده بود10
اشت ايستاده بودند و يازنيا ابن شافان درميان ايشان ايستاده بود و هركس مجمره اي در دست خود د  و هفتاد نفر از مشايخ خاندان اسرائيل پيش آنها11

 .و بوي ابر بخور باال مي رفت
اي پسر انسان آيا آنچه را كه مشايخ خاندان اسرائيل در تاريكي و هركس در حجره هاي بتهاي خويش مي كنند ديدي؟ زيرا مي گويند كه :  و او مرا گفت12

 .خداوند ما را نمي بيند و خداوند اين زمين را ترك كرده است
 .ظيم تر از اينهايي كه اينان مي كنند خواهي ديد و به من گفت كه باز رجاسات ع13
 .و اينك در آنجا بعضي زنان نشسته، براي تَموز مي گريستند.  پس مرا به دهنة دروازة خانة خداوند كه بطرف شمال بود آورد14
 ».اي پسر انسان آيا اين را ديدي؟ باز رجاسات عظيم تر از اينها را خواهي ديد«:  و او مرا گفت15
و اينك نزد دروازة هيكل خداوند در ميان رواق و مذبح به قدر بيست و پنج مرد بودند كه پشتهاي خود را .  پس مرا به صحن اندروني خانة خداوند آورد16

 .بسوي هيكل خداوند و رويهاي خويش را بسوي مشرق داشتند و آفتاب را بطرف مشرق سجده مي نمودند
ن را ديدي؟ آيا براي خاندان يهودا بجا آوردن اين رجاسات كه در اينجا بجا مي آورند سهل است؟ زيرا كه زمين را از اي پسر انسان اي:  و به من گفت17

 .ظلم مملّو ساخته اند و براي هيجان خشم من برمي گردند و هان شاخه را به بيني خود مي گذارند
د كرد و رحمت نخواهم فرمود و اگرچه به آواز بلند به گوش من بخوانند، ايشان را  بنابراين من نيز در غضب، عمل خواهم نمود و چشم من شفقت نخواه18

 .اجابت نخواهم نمود
 
9 

 .وكالي شهر را نزديك بياور و هركس آلت خراب كنندة خود را در دست خود بدارد:  و او به آواز بلند به گوش من ندا كرده، گفت1
و در ميان ايشان يك مرد ملبس شدة . رف شمال متوجه است آمدند و هركس تبر خود را در دستش داشت و اينك شش مرد از راه دروازة بااليي كه بط2

 .و ايشان داخل شده، نزد مذبح برنجين ايستادند. به كتان بود و دوات كاتب در كمرش
ه به كتان ملبس بود و دوات كاتب را در كمر داشت  و جالل خداي اسرائيل از روي آن كروبي كه باالي آن بود به آستانة خانه برآمد و به آن مردي ك3

 .خطاب كرد
از ميان شهر يعني از ميان اورشليم بگذر و بر پيشاني كساني كه به سبب همة رجاساتي كه در آن كرده مي شود آه و ناله مي كنند :  و خداوند به او گفت4

 .نشاني بگذار
 .گذريد و هالك سازيد و چشمان شما شفقت نكند و ترحم منماييد و به آنان به سمع من گفت كه در عقب او از شهر ب5
پس از .  پيران و جوانان و دختران و اطفال و زنان را تماماً به قتل رسانيد، اما به هر كسي كه اين نشان را دارد نزديك مشويد و از قدس من شروع كنيد6

 .مردان پيري كه پيش خانه بودند شروع كردند
 .پس بيرون آمدند و در شهر به كُشتن شروع كردند. خانه را نجس سازيد و صحنها را از كشتگان پر ساخته، بيرون آييد: مود و به ايشان فر7
آه اي خداوند يهوه آيا چون غضب خود را بر اورشليم :  و چون ايشان مي كشتند و من باقي مانده بودم، به روي خود درافتاده، استغاثه نمودم و گفتم8

 مامي بقية اسرائيل را هالك خواهي ساخت؟مي ريزي ت
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خداوند زمين را ترك : زيرا مي گويند. گناه خاندان اسرائيل و يهودا بي نهايت عظيم است و زمين از خون مملّو و شهر از ستم پر است:  او مرا جواب داد9
 .كرده است و خداوند نمي بيند

 .فرمود، بلكه رفتار ايشان را بر سر ايشان خواهم آورد پس چشم من نيز شفقت نخواهد كرد و من رحمت نخواهم 10
 .به نَهجي كه مرا امر فرمودي عمل نمودم:  و اينك آن مردي كه به كتان ملبس بود و دوات را در كمر داشت، جواب داد و گفت11
 

10 

 . نمايش شبيه تخت بر زَبر آنها ظاهرشد پس نگريستم و اينك بر فَلَكي كه باالي سر كروبيان بود، چيزي مثل سنگ ياقوت كبود و مثل1
درميان چرخها در زير كروبيان برو و دستهاي خود را از اخگرهاي آتشي كه درميان كروبيان :  و آن مرد را كه به كتان ملبس بود خطاب كرده گفت2

 .و او در نظرمن داخل شد» .است پر كن و بر شهر بپاش
 .راست خانه ايستاده بودند و ابر، صحن اندروني را پر كرد و چون آن مرد داخل شد، كروبيان بطرف 3
 . و جالل خداوند از روي كروبيان به آستانة خانه برآمد و خانه از ابر پر شد و صحن از فروغ جالل خداوند مملّو گشت4
 . شد و صداي بالهاي كروبيان تا به صحن بيروني، مثل آواز خداي قادر مطلق حيني كه تكلّم مي كند، مسموع5
 .آنگاه داخل شده، نزد چرخها ايستاد.  و چون آن مرد را كه ملبس به كتان بود امر فرموده، گفت كه آتش را از ميان چرخها از ميان كروبيان بردار6
ي كه به كتان، ملبس  و يكي از كروبيان دست خود را از ميان كروبيان به آتشي كه درميان كروبيان بود دراز كرده، آن را برداشت و به دست آن مرد7

 .بود نهاد و او آن را گرفته، بيرون رفت
 . و در كروبيان شبيه صورت دست انسان زير بالهاي ايشان ظاهر شد8
و نمايش چرخها مثل .  و نگريستم و اينك چهارچرخ به پهلوي كروبيان يعني يك چرخ به پهلوي يك كروبي و چرخ ديگر به پهلوي كروبي ديگر ظاهر شد9

 .  سنگ زبرجد بودصورت 

 .  آن چهار را يك شباهت بود كه گويا چرخ درميان چرخ باشد.  و اما نمايش ايشان چنين بود10

 و چون آنها مي رفت بر چهار جانب خود مي رفت و حيني كه مي رفت به هيچ سو ميل نمي كرد، بلكه به جايي كه سر به آن متوجة مي شد از عقب آن 11
 . ت به هيچ سو ميل نمي كردو چون مي رف. مي رفت

 .  و تمامي بدن و پشتها و دستها و بالهاي ايشان و چرخها يعني چرخهايي كه آن چهار داشتند از هر طرف پر از چشمها بود12

 ! و به سمع من به آن چرخها ندا دردادند كه اي چرخها13
 .انسان و سوم روي شير و چهارم روي عقابروي اول روي كروبي بود و روي دوم روي .  و هر يك را چهار رو بود14
 .اين همان حيوان است كه نزد نهر خابور ديده بودم.  پس كروبيان صعود كردند15
 و چون كروبيان مي رفتند، چرخها به پهلوي ايشان مي رفت و چون كروبيان بالهاي خود را برافراشته، از زمين صعود مي كردند، چرخها نيز از پهلوي 16

 .رنمي گشتايشان ب
 . چون ايشان مي ايستادند آنها مي ايستاد و چون ايشان صعود مي نمودند، آنها با ايشان صعود مي نمود، زيرا كه روح حيوان در آنها بود17
 . و جالل خداوند از باالي آستانة خانه بيرون آمد و بر زَبر كروبيان فرار گرفت18
 شرقي  را برافراشته، به نظر من از زمين صعود نمودند و چرخها پيش روي ايشان بود و نزد دهنة دروازة و چون كروبيان بيرون رفتند، بالهاي خود 19

 .و جالل خداي اسرائيل از طرف باال بر ايشان قرار گرفت.  خداوند ايستادند خانة
 . كروبيانند پس فهميدم كه اينان  اين همان حيوان است كه زير خداي اسرائيل نزد نهر خابور ديده بودم،20
 . هر يك را چهار روي و هريك را چهار بال بود و زيربالهاي ايشان شبيه دستهاي انسان بود21
هم نمايش ايشان و هم خود ايشان چنان بودند و هر يك به راه . همان رويها بود كه نزد نهر خابور ديده بودم.  و اما شبيه رويهاي ايشان چنين بود22

 .مستقيم مي رفت
 

11 

و اينك نزد دهنة دروازه بيست و پنج مرد بودند و در ميان .  روح مرا برداشته، به دروازة شرقي خانة خداوند كه بسوي مشرق متوجه است آوردو 1
 .ايشان يازَنْيا ابن عزُّور و فَلَطيا ابن بنايا رؤساي قوم را ديدم

 .ير فاسد مي كنند و در اين شهر مشورتهاي قبيح مي دهنداي پسر انسان اينها آن كساني مي باشند كه تداب«:  و او مرا گفت2
 . و مي گويند وقت نزديك نيست كه خانه ها را بنا نماييم، بلكه اين شهر ديگ است و ما گوشت مي باشيم3
 .اي پسر انسان نبوت كن.  بنابراين براي ايشان نبوت كن4
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اي خاندان اسرائيل شما به اينطور سخن مي گوييد و اما من خياالت دل :  خداوند چنين مي فرمايدبگو كه: مرا فرموده  آنگاه روح خداوند بر من نازل شده، 5
 .شما را مي دانم

 . بسياري را در اين شهر كشته ايد و كوچه هايش را از كشتگان پر كرده ايد6
 . شهر ديگ است ليكن شما را از ميانش بيرون خواهم بردكشتگان شما كه در ميانش گذاشته ايد، گوشت مي باشند و:  لذا خداوند يهوه چنين مي گويد7
 . شما از شمشير مي ترسيد، اما خداوند يهوه مي گويد شمشير را بر شما خواهم آورد8
 . و شما را از ميان شهر بيرون برده، شما را به دست غريبان تسليم خواهم نمود و بر شما داوري خواهم كرد9
 . حدود اسرائيل بر شما داوري خواهم نمود و خواهيد دانست كه من يهوه هستم به شمشير خواهيد افتاد و در10
 . اين شهر براي شما ديگ نخواهد بود و شما در آن گوشت نخواهيد بود، بلكه در حدود اسرائيل بر شما داوري خواهم نمود11
 بلكه برحسب احكام امتهايي كه به اطراف شما مي  ا بجا نياوريد، و خواهيد دانست كه من آن يهوه هستم كه در فرايض من سلوك ننموديد و احكام مر12

 .باشند عمل نموديد
آه اي خداوند يهوه آيا تو بقية اسرائيل : پس به روي خود درافتاده به آواز بلند فرياد نمودم و گفتم. فلَطَيا ابن بنايا مرد  و واقع شد كه چون نبوت كردم، 13

  را تماماً هالك خواهي ساخت؟
 :    و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت14

 اي پسر انسان برادران تو يعني برادرانت كه از اهل خاندان تو مي باشند و تمامي خاندان اسرائيل جمعياً كساني مي باشند كه سكنة اورشليم به ايشان 15
 .شما از خداوند دور شويد و اين زمين به ما ملكيت داده شده است: مي گويند

 اما براي ايشان در آن  اگر چه ايشان را در ميان امت ها دور كنم و ايشان را درميان كشورها پركنده سازم،: خداوند يهوه چنين مي گويد:  بنابراين بگو16
 . كشورهايي كه به آنها رفته باشند اندك زماني مقْدس خواهم بود

مت ها جمع خواهم كرد و شما را از كشورهايي كه در آنها پراكنده شده ايد، فراهم خواهم آورد شما را از ميان ا:  پس بگو خداوند يهوه چنين مي فرمايد17
 .و زمين اسرائيل را به شما خواهم داد

 . و به آنجا داخل شده، تمامي مكروهات و جميع رجاسات آن را از ميانش دور خواهند كرد18
 .تازه خواهم نهاد و دل سنگي را از جسد ايشان دور كرده، دل گوشتي به ايشان خواهم بخشيد و ايشان را يكدل خواهم داد و در اندرون ايشان روح 19
 .و ايشان قوم من خواهند بود و من خداي ايشان خواهم بود.  آنها را بجا آورند  تا در فرايض من سلوك نمايند و احكام مرا نگه داشته،20
 .من رفتار ايشان را بر سر ايشان وارد خواهم آورد: ت ايشان مي رود، پس خداوند يهوه مي گويد اما آناني كه دل ايشان از عقب مكروهات و رجاسا21
 . آنگاه كروبيان بالهاي خود را برافراشتند و چرخها به پهلوي ايشان بود و جالل خداي اسرائيل از طرف باال بر ايشان قرار گرفت22
 .بر كوهي كه بطرف شهر است قرار گرفت  و جالل خداوند از باالي ميان شهر صعود نموده، 23
 . و روح مرا برداشت و در عالم رؤيا مرا به روح خدا به زمين كلدانيان نزد اسيران برد و آن رؤيايي كه ديده بودم از نظر من مرتفع شد24
 . و تمامي كالم خداوند را كه به من نشان داده بود، براي اسيران بيان كردم25

 
12 

 :بر من نازل شده، گفتو كالم خداوند  1
 اي پسر انسان تو در ميان خاندان فتنه انگيز ساكن مي باشي كه ايشان را گوشها به جهت شنيدن هست اما نمي شنوند، چونكه خاندان فتنه انگيز مي 2

 .باشند
ز مكان خود به مكان ديگر به حضور ايشان  اما تو اي پسر انسان اسباب جالي وطن را براي خود مهيآ ساز و درنظر ايشان در وقت روز كوچ كن و ا3

 .نقل كن، شايد بفهمند، اگرچه خاندان فتنه انگيز مي باشند
 . و اسباب خود را مثل اسباب جالي وطن در وقت روز به نظر ايشان بيرون آور و شامگاهان مثل كساني كه براي جالي وطن بيرون مي روند بيرون شو4
 .وار به حضور ايشان كرده، از آن بيرون ببر و شكافي براي خود در خود در دي5
زيراكه تو را عالمتي براي خاندان .  و در حضور ايشان آن را بر دوش خود بگذار و در تاريكي بيرون ببر و روي خود را بپوشان تا زمين را نبيني6

 . اسرائيل قرار داده ام

و شبانگاه شكافي براي خود به دست . اب جالي وطن در وقت روز بيرون آوردم پس به نهجي كه مأمور شدم، عمل نمودم و اسباب خود را مثل اسب7
 .    خويش در ديوار كردم و آن را در تاريكي بيرون برده، به حضور ايشان بر دوش برداشتم

 : گفت  و بامدادان كالم خداوند بر من نازل شده،8
  اين چه كار است كه مي كني؟ :نگيز به تو نگفتند اي پسر انسان، آيا خاندان اسرائيل يعني اين خاندان فتنه ا9 
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اين وحي اشاره به رئيسي است كه در اورشليم مي باشد و به تمامي خاندان اسرائيل كه ايشان در ميان آنها :  پس به ايشان بگو خداوند چنين مي گويد10
 مي باشند

 . به ايشان كرده خواهد شد و جالي وطن شده، به اسيري خواهند رفتبه نهجي كه من عمل نمودم، همچنان.  من عالمت براي شما هستم : بگو11
و او . شكافي در ديوار خواهند كرد تا از آن بيرون ببرند. در تاريكي بر دوش نهاده بيرون خواهد رفت و رئيسي كه در ميان ايشان است اسباب خود را12

 .روي خود را خواهد پوشانيد تا زمين را به چشمان خود نبيند
 و من دام خود را بر او خواهم گسترانيد و در كمند من گرفتار خواهد شد و او را به بابل به زمين كلدانيان خواهم برد و اگرچه در آنجا خواهد مرد، ولي 13

 .آن را نخواهد ديد
 .هنه خواهم ساخت و جميع مجاوران و معاونانش و تمامي لشكر او را بسوي هر باد پراكنده ساخته، شمشيري در عقب ايشان بر14
 . و چون ايشان را در ميان امت ها پراكنده ساخته و ايشان را درميان كشورها متفرق نموده باشم، آنگاه خواهند دانست كه من يهوه هستم15
.  بيان نمايند ه آنها   مي روند، ليكن عدد قليلي از ميان ايشان از شمشير و قحط و وبا باقي خواهم گذاشت تا همة رجاسات خود را درميان امت هايي كه ب16

 . پس  خواهند دانست كه من يهوه هستم

 :    و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت17

 . نان خود را با ارتعاش بخور و آب خويش را با لرزه و اضطراب بنوش ! اي پسر انسان18
كه نان خود را با اضطراب خواهند خورد و آب خود را با : رائيل چنين مي فرمايد اورشليم و اهل زمين اس  سكنة  و به اهل زمين بگو خداوند يهوه دربارة19

 .زيرا كه زمين آنها به سبب ظلم جميع ساكنانش از هرچه در آن است تهي خواهد شد. حيرت خواهند نوشيد
 .پس خواهيد دانست كه من يهوه هستم.  و شهرهاي مسكون ايشان خراب شده، زمين ويران خواهد شد20
 :   و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت21

 . ايآم طويل  مي شود و هر رؤيا باطل مي گردد : اي پسر انسان اين مثل شما چيست كه در زمين اسرائيل مي زنيد و مي گوييد22
  ايام،: سرائيل نخواهند آورد بلكه به ايشان بگواين مثَل را باطل خواهم ساخت، و آن را بار ديگر در ا: خداوند يهوه چينين مي فرمايد:  لهذا به ايشان بگو23

 . قريب نزديك است و انجام هر رؤيا،
 . زيرا كه هيچ رؤياي باطل و غيب گويي تملّق آميز در ميان خاندان اسرائيل بار ديگر نخواهد بود24
 اي  :زيرا خداوند يهوه مي گويد. ر تأخير نخواهد افتاد زيرا من كه يهوه هستم سخن خواهم گفت و سخني كه من مي گويم، واقع خواهد شد و بار ديگ25

 ».خاندان فتنه انگيز در ايآم شما سخني خواهم گفت و آن را به انجام خواهم رسانيد
  : گفت  و كالم خداوند بر من نازل شده،26
 .ست و او براي زمانهاي بعيده نبوت مي نمايدهان خاندان اسرائيل مي گويند رؤيايي كه او مي بيند، به جهت ايآم طويل ا!  اي پسر انسان27
كالمي كه من مي گويم واقع : و خداوند يهوه مي فرمايد. خداوند چنين مي فرمايد كه هيچ كالم من بعد از اين تأخير نخواهد افتاد:  بنابراين به ايشان بگو28

 .خواهد شد
 

13 

 :و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت 1
 !و به آناني كه از افكار خود نبوت مي كنند، بگو كالم خداوند را بشنويد.  نبوت نما ضّد انبياي اسرائيل كه نبوت مي نمايند،اي پسر انسان به  2
 .واي بر انبياء احمق كه تابع روح خويش مي باشند و هيچ نديده اند:  خداوند يهوه چنين مي گويد3
 .ها بوده اند اي اسرائيل انبياي تو مانند روباهان در خاربه 4
 . شما به رخنه ها برنيامديد و ديوار را براي خاندان اسرائيل تعمير نكرديد تا ايشان در روز خداوند به جنگ بتوانند ايستاد5
ي سازند به خداوند مي فرمايد، با آنكه خداوند ايشان را نفرستاده است و مردمان را اميدوار م:  رؤياي باطل و غيب گويي كاذب مي بينند و مي گويند6

 .اينكه كالم ثابت خواهد شد
 » آيا رؤياي باطل نديديد و غيب گويي كاذب را ذكر نكرديد چونكه گفتيد خداوند مي فرمايد با آنكه من تكلّم ننمودم؟7
 .ن به ضد شما خواهم بودچونكه سخن باطل گفتيد و رؤياي كاذب ديديد، اينك خداوند يهوه مي فرمايد م«:   بنابراين خداوند يهوه چنين مي فرمايد8
 پس دست من بر انبيايي كه رؤياي باطل ديدند و غيب گويي كاذب كردند، دراز خواهد شد و ايشان در مجلس قوم من داخل نخواهند شد و در 9

 . مي باشمدفترخاندان اسرائيل ثبت نخواهند گرديد و به زمين اسرائيل وارد نخواهند گشت و شما خواهيد دانست كه من خداوند يهوه
 و از اين جهت كه قوم مرا گمراه كرده، گفتند كه سالمتي است در حيني كه سالمتي نبود و يكي از ايشان ديوار را بنا نمود و سايرين آن را به گلِ مالط 10

 .ماليدند
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تگرگهاي سخت خواهيد آمد و باد شديد آن را خواهد باران سيال خواهد باريد و شما اي .  پس به آناني كه گلِ مالط را ماليند بگو كه آن خواهد افتاد11
 .شكافت

 كجا است آن اندودي كه به آن اندود گرديد؟:  و هان چون ديوار بيفتد، آيا شما را نخواهند گفت12

 و تگرگهاي سخت براي من آن را به باد شديد در غضب خود خواهم شكافت و باران سيال در خشم من خواهد باريد:  لهذا خداوند يهوه چنين مي گويد13
 .فاني ساختن آن در غيظ من خواهد آمد

و چون آن بيفتد شما در .  و آن ديوار را كه شما به گلِ مالط اندود كرديد منهدم نموده، به زمين يكسان خواهم ساخت و پي آن منكشف خواهد شد14
 . ميانش هالك خواهيد شد و خواهيد دانست كه من يهوه هستم

ديوار نيست شده و : خود را بر ديوار و بر آناني كه آن را به گلِ مالط اندود كردند به اتمام رسانيده باشم، آنگاه به شما خواهم گفت پس چون خشم 15
 .آناني كه آن را اندود كردند نابود گشته اند

 .د با آنكه خداوند يهوه مي گويد كه سالمتي نيست يعني انبياي اسرائيل كه دربارة اورشليم نبوت مي نمايند و برايش رؤياي سالمتي را مي بينن16
  و تو اي پسر انسان نظر خود را بر دختران قوم خويش كه از افكار خود نبوت مي نمايند بدار و بر ايشان نبوت نما،17

راي سر هر قامتي مي سازند تا جانها را واي بر آناني كه بالشها براي مفصل هر بازويي مي دوزند و منديلها ب:  و بگو خداوند يهوه چنين مي فرمايد18
 خواهيد كرد و جانهاي خود را زنده نگاه خواهيد داشت؟ آيا جانهاي قوم مرا صيد! صيد كنند

 و مرا درميان قوم من براي مشت جويي و لقمه ناني بي حرمت مي كنيد چونكه به قوم من كه به دروغ شما گوش مي گيرند دروغ گفته، جانهايي را كه 19
 .مستوجب موت نيستند مي كشيد و جانهايي را كه مستحق حيات نمي باشند زنده نگاه مي داريد

و آنها را از بازوهاي شما . اينك من به ضد بالشهاي شما هستم كه به واسطة آنها جانها را مثل مرغان صيد مي كنيد:  لهذا خداوند يهوه چنين مي گويد20
 .ايشان را مثل مرغان صيد مي كنيد، رهايي خواهم دادخواهم دريد و كساني را كه جانهاي 

 و منديلهاي شما را خواهم دريد و قوم خود را از دست شما خواهم رهانيد و ديگر در دست شما نخواهند بود تا ايشان را صيد كنيد پس خواهيد دانست 21
 .كه من يهوه هستم

نساختم، محزون ساخته ايد و دستهاي مرد شرير را تقويت داده ايد تا از رفتار قبيح خود  چونكه شما به دروغِ خود، دل مرد عادل را كه من محزون 22
 .    بازگشت ننمايد و زنده نشود

و چون قوم خود را از دست شما رهايي دهم، آنگاه خواهيد دانست كه من يهوه مي .  لهذا بار ديگر رؤياي باطل نخواهيد ديد و غيب گويي نخواهيد نمود23
 .باشم

 
14 

 .و كساني چند از مشايخ اسرائيل نزد من آمده، پيش رويم نشستند 1
 : آنگاه كالم خداوند بر من نازل شده، گفت2
پس آيا ايشان از من . اي پسر انسان، اين اشخاصْ بتهاي خويش را در دلهاي خود جاي دادند و سنگ مصادم گناه خويش را پيش روي خود نهادند 3

 مسألت نمايند؟

هر كسي از خاندان اسرائيل كه بتهاي خويش را در دل خود جاي دهد و سنگ : خداوند يهوه چنين مي فرمايد: شان را خطاب كن و به ايشان بگو لهذا اي4
 مصادم گناه خويش را پيش روي خود بنهد و نزد نبي بيايد، من كه يهوه هستم آن را كه مي آيد موافق كثرت بتهايش اجابت خواهم نمود، 

 ان اسرائيل را در افكارخودشان گرفتارسازم چونكه جميع ايشان به سبب بتهاي خويش از من مرتد شده اند تا خاند5

توبه كنيد و از بتهاي خود بازگشت نماييد و رويهاي خويش را از همة رجاسات خود :  بنابراين به خاندان اسرائيل بگو خداوند يهوه چنين مي فرمايد6
 .برگردانيد

از خاندان اسرائيل و چه از غريباني كه در اسرائيل ساكن باشند كه از پيروي من مرتد شده، بتهاي خويش را در دلش جاي دهد و سنگ  زيرا هركس چه 7
 .مصادم گناه خود را پيش رويش نهاده، نزد نبي آيد تا به واسطة او از من مسألت نمايد، من كه يهوه هستم خود او را جواب خواهم داد

را بر آن شخص دوخته، او را مورد دهشت خواهم ساخت تا عالمتي و ضرب المثلي بشود و او را ازميان قوم خود منقطع خواهم ساخت و  و منتظرخود 8
 .خواهيد دانست كه من يهوه هستم

 از ميان قوم خود اسرائيل منقطع  و اگر نبي فريب خورده، سخني گويد، من كه يهوه هستم آن نبي را فريب داده ام و دست خود را بر او دراز كرده، او را9
 .خواهم ساخت

 . و ايشان بار گناهان خود را متحمل خواهند شد و گناه مسألت كننده مثل گناه آن نبي خواهد بود10
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ن قوم من خواهند ايشا: بلكه خداوند يهوه مي گويد.  تا خاندان اسرائيل ديگر از پيروي من گمراه نشوند و باز به تمامي تقصيرهاي خويش نجس نگردند11
 ».بود و من خداي ايشان خواهم بود

 : وكالم خداوند برمن نازل شده، گفت12
اي پسر انسان، اگر زميني خيانت كرده، به من خطا ورزد و اگر من دست خود را بر آن دراز كرده، عصاي نانش را بشكنم و قحطي در آن فرستاده،  13

 انسان و بهايم را از آن منقطع سازم،

 .ر چه اين سه مرد يعني نوح و دانيال و ايوب در آن باشند، خداوند يهوه مي گويد كه ايشان فقط جانهاي خود را به عدالت خويش خواهند رهانيد اگ14
 ند،     و اگر حيوانات درنده به آن زمين بياورم كه آن را از اهل آن خالي سازند و چنان ويران شود كه از ترس آن حيوانات كسي از آن گذر نك15

ايشان به تنهايي . به حيات خودم قَسم كه ايشان پسران و دختران را رهايي نخواهند داد:  اگر چه اين سه مرد در ميانش باشند، خداوند يهوه مي گويد16
 .رهايي خواهند يافت ولي زمين ويران خواهد شد

 و اگر انسان و بهايم را از آن منقطع سازم،. راي شمشير از اين زمين بگذ:  يا اگر شمشيري به آن زمين آورم و بگويم17

به حيات خودم قسم كه پسران و دختران را رهايي نخواهند داد بلكه ايشان به تنهايي رهايي :  اگرچه اين سه مرد درميانش باشند، خداوند يهوه مي گويد18
 .خواهند يافت

 يزم و انسان و بهايم را از آن منقطع بسازم، يا اگر وبا در آن زمين بفرستم و خشم خود را بر آن با خون بر19

به حيات خودم قسم كه نه پسري و نه دختري را رهايي خواهند داد بلكه ايشان فقط :  اگر چه نوح و دانيال و ايوب درميانش باشند خداوند يهوه مي گويد20
 . جانهاي خود را به عدالت خويش خواهند رهانيد

چه قدر زياده حيني كه چهار عذاب سخت خود يعني شمشير و قحط و حيوان درنده و وبا را بر اورشليم بفرستم تا :  پس خداوند يهوه چنين مي گويد21
 .انسان و بهايم را از آن منقطع سازم

د آورد و رفتار و هان ايشان را نزد شما بيرون خواهن.  ليكن اينك بقيتي از پسران و دختراني كه بيرون آورده مي شوند در آن واگذاشته خواهد شد22
 .اعمال ايشان را خواهيد ديد و از باليي كه بر اورشليم وارد آورده و هرآنچه بر آن رسانيده باشم، تسلّي خواهيد يافت

بب بجا شما خواهيد دانست كه هر آنچه به آن كردم بي س:  و چون رفتار و اعمال ايشان را ببينيد شما را تسلّي خواهند داد و خداوند يهوه مي گويد23
 .نياوردم

 
15 

 : و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت1
 اي پسر انسان درخت مو در ميان ساير درختان چيست و شاخة مو در ميان درختان جنگل چه مي باشد؟ 2

  آيا چوب از آن براي كردن هيچ كاري گرفته مي شود؟ يا ميخي از آن براي آويختن هيچ ظرفي مي گيرند؟3

 پس آيا براي كاري مفيد است؟ . راي هيزم در آتش مي اندازند و آتش هر دو طرفش را مي سوزاند و ميانش نيم سوخته مي شود هان آن را ب4

چند مرتبه زياده وقتي كه آتش آن را سوزانيده و نيم سوخته باشد، ديگر براي هيچ كاري مصرف .  اينك چون تمام بود براي هيچ كاري مصرف نداشت5
 .نخواهد داشت

مثل درخت مو كه آن را از ميان درختان جنگل براي هيزم و آتش تسليم كرده ام، همچنان سكَنة اورشليم را تسليم «:  بنابراين خداوند يهوه چنين مي گويد6
 .خواهم نمود

 نظر خود را بر ايشان دوخته باشم، پس چون. از يك آتش بيرون مي آيند و آتشي ديگر ايشان را خواهد سوزانيد.  و نظر خود را بر ايشان خواهم دوخت7
 .خواهيد دانست كه من يهوه هستم

 .به سبب خيانتي كه ورزيده اند زمين را ويران خواهم ساخت:  و خداوند يهوه مي گويد8
 

16 

 : و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت1
 !اي پسر انسان اورشليم را از رجاساتش آگاه ساز2
 .پدرت اَموري و مادرت حتّي بود. اصل و والدت تو از زمين كنعان است: يم چنين مي فرمايد و بگوخداوند يهوه به اورشل3
 .در روزي كه متولّد شدي، نافت را نبريدند و تو را به آب غسل ندادند و طاهر نساختند و نمك نماليدند و به قنداقه نپيچيدند.  و اما والدت تو4
بلكه در روز والدتت جان تو را خوار شمرده، تو را بر .  نفرمود تا يكي از اين كارها را براي تو بعمل آورد چشمي بر تو شفقت ننمود و بر تو مرحمت5

 .روي صحرا انداختند
 !اي كه به خونت آلوده هستي، زنده شو: پس تو را گفتم.  و من از نزد تو گذر نمودم و تو را درخونت غلطان ديدم6
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پستانهايت برخاسته و مويهايت بلند شد، ليكن برهنه و . افزودم تا نمو كرده، بزرگ شدي و به زيبايي كامل رسيدي و تو را مثل نباتات صحرا بسيار 7
 .عريان بودي

پس دامن خود را بر تو پهن كرده، عرياني تو را مستور ساختم و خداوند يهوه . و چون از تو گذر كردم بر تو نگريستم و اينك زمان تو زمان محبت بود  8
 .ي گويد كه با تو قسم خوردم و با تو عهد بستم و از آن من شديم
 . و تو را به آب غسل داده، تو را از خونت طاهر ساختم و تو را به روغن تدهين كردم9
 . ساختم و تو را به لباس قالّبدوزي ملبس ساختم و نعلين پوست خز به پايت كردم و تو را به كتان نازك آراسته و به ابريشم پيراسته 10

 . و تو را به زيورها زينت داده، دستبندها بر دستت و گردن بندي بر گردنت نهادم11
 . و حلقه اي در بيني و گوشواره ها درگوشهايت و تاج جمالي بر سرت نهادم12
خوردي و بي نهايت جميل شده، به درجة  پس با طال و نقره آرايش يافتي و لباست از كتان نازك و ابريشم قالّبدوزي بود و آرد ميده و عسل و روغن 13

 .ملوكانه ممتاز گشتي
 .زيرا خداوند يهوه مي گويد كه آن زيبايي از جمال من كه بر تو نهاده بودم كامل شد.  و آوازة تو به سبب زيباييت درميان امت ها شايع شد14
 .زناي خويش را بر هر رهگذري ريختي و از آن او شد اما بر زيبايي خود توكّل نمودي و به سبب آوازة خويش زناكار گرديدي و 15
 . و از لباسهاي خود گرفتي و مكان هاي بلند رنگارنگ براي خود ساخته، بر آنها زنا نمودي كه مثل اين كارها واقع نشده و نخواهد شد16
 .را ساخته با آنها زنا نمودي و زيورهاي زينت خود را از طال و نقره، من كه به تو داده بودم، گرفته، تمثالهاي مردان 17
 . و لباس قالّبدوزي خود را گرفته، به آنها پوشانيدي و روغن و بخور مرا پيش آنها گذاشتي18
قول خداوند .  و نان مرا كه به تو داده بودم و آرد ميده و روغن و عسل را كه رزق تو ساخته بودم، پيش آنها براي هدية خوشبويي نهادي و چنين شد19

 .اين استيهوه 
 آيا زناكاري تو كم بود.  و پسران و دخترانت را كه براي من زاييده بودي گرفته، ايشان را به جهت خوراك آنها ذبح نمودي20

  كه پسران مرا نيز كشتي و ايشان را تسليم نمودي كه براي آنها از آتش گذرانيده شوند؟21

 .ا حيني كه عريان و برهنه بودي و در خون خود مي غلطيدي بياد نياوردي و در تمامي رجاسات و زناي خود، ايام جواني خود ر22
 زيرا بعد از تمامي شرارت خود،! واي بر تو! واي بر تو:  و خداوند يهوه مي گويد23

 . خرابانها براي خود بنا نمودي و عمارات بلند در هر كوچه براي خود ساختي24
 . وده، زيبايي خود را مكروه ساختي و براي هر راهگذري پايهاي خويش را گشوده، زناكاريهاي خود را افزودي بسر هر راه عمارتهاي بلند خود را بنا نم25

 . زنا نمودي و زناكاري خود را افزوده، خشم مرا به هيجان آوردي  و با همسايگان خود پسران مصر كه بزرگ گوشت مي باشند،26
وظيفة تو را قطع نمودم و تو را به آرزوي دشمنانت يعني دختران فلسطينيان كه از رفتار قبيح تو خجل  لهذا اينك من دست خود را بر تو دراز كرده، 27

 .بودند، تسليم نمودم
 . و چونكه سير نشدي، با بني آشور نيز زنا نمودي و با ايشان نيز زنا نموده، سير نگشتي28
 ».ودي و از اين هم سير نشدي زناكاريهاي خود را از زمين كنعان تا زمين كلدانيان زياد نم29
 .دل تو چه قدر ضعيف است كه تمامي اين اعمال را كه كارِ زن زانية سليطه مي باشد، بعمل آوردي«:  خداوند يهوه مي گويد30
 .ت را خوار شمردي كه بسر هر راه خرابات خود را بنا نمودي و در هر كوچه عمارات بلند خود را ساختي و مثل فاحشه هاي ديگر نبودي چونكه اجر31
 ! اي زن زانيه كه غريبان را به جاي شوهر خود مي گيري32
اما تو به تمامي عاشقانت اجرت مي دهي و ايشان را اجير مي سازي كه از هر طرف به جهت زناكاريهايت نزد تو .  به جميع فاحشه ها اجرت مي دهند33

 .بيايند
چونكه كسي به جهت زناكاري از عقب تو نمي آيد و تو اجرت مي دهي و كسي به تو اجرت نمي . است و عادت تو در زناكاري ات بر عكس ساير زنان 34

 .پس عادت تو  برعكس ديگران است. دهد
 !   كالم خداوند را بشنو!  بنابراين اي زانيه35

و با همة بتهاي رجاساتت و از خون پسرانت كه به آنها چونكه نقد تو ريخته شد و عرياني تو از زنا كاري ات با عاشقانت :  خداوند يهوه چنين مي گويد36
 دادي مكشوف گرديد،

و .  لهذا هان من جميع عاشقانت را كه به ايشان ملتَذّ بودي و همة آناني را كه دوست داشتي، با همة كساني كه از ايشان نفرت داشتي جمع خواهم نمود37
 . را به ايشان مكشوف خواهم ساخت، تا تمامي عريانيت را ببينندايشان را از هر طرف نزد تو فراهم آورده، برهنگي تو

 .و خون غضب و غيرت را بر تو وارد خواهم آورد.  و بر تو فتواي زناني را كه زنا مي كنند و خونريز مي باشند، خواهم داد38
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و لباست را از تو خواهند كند و زيورهاي .  خواهند ساخت و تو را به دست ايشان تسليم نموده، خراباتهاي تو را خراب و عمارات بلند تو را منهدم39
 .قشنگ تو را خواهند گرفت و تو را عريان و برهنه خواهند گذاشت

 . و گروهي بر تو آورده، تو را به سنگها سنگسار خواهند كرد و شمشيرهاي خود تو را پاره پاره خواهند نمود40
پس من تو را از زناكاري باز خواهم داشت و بار ديگر اجرت . زنان بسيار بر تو عقوبت خواهند رسانيد و خانه هاي تو را به آتش سوزانيده، در نظر 41

 .نخواهي داد
 . و حدت خشم خود را برتو فرو خواهم نشانيد و غيرت من از تو خواهد برگشت و آرام گرفته، بار ديگر غضب نخواهم نمود42
ه، مرا به همة اين كارها رنجانيدي، از اين جهت خداوند يهوه مي گويد كه اينك نيز رفتار تو را بر سرت وارد  چونكه ايام جواني خود را به ياد نياورد43

 .خواهم آورد و عالوه بر تمامي رجاساتت ديگر اين عمل قبيح را مرتكب نخواهي شد
44ثَل مادر، مثَل را بر تو آورده، خواهد گفت كه مثَل مي آورد اين مثَل دخترش مي باشد اينك هر كه م. 
. و خواهر خواهران خود هستي كه از شوهران و پسران خويش نفرت مي دارند.  تو دختر مادر خود هستي كه از شوهر و پسران خود نفرت مي داشت45

 .مادر شما حتّي بود و پدر شما آموري
خواهر كوچك تو سدوم است كه با دختران خود بطرف راست تو و .  و خواهر بزرگ تو سامره است كه با دختران خود بطرف چپ تو ساكن مي باشد46

 .ساكن مي باشد
بلكه گويا اين سهل بود كه تو در همة رفتارخود از ايشان زياده فاسد .  اما تو در طريق هاي ايشان سلوك نكردي و مثل رجاسات ايشان عمل ننمودي47

 .شدي
 .واهر تو سدوم و دخترانش موافق اعمال تو و دخترانت عمل ننمودندبه حيات خودم قسم كه خ«:  پس خداوند يهوه مي گويد48
  اينك گناه خواهرت سدوم اين بود كه تكبر و فراواني نان و سعادتمندي رفاهيت براي او و دخترانش بود و فقيران و مسكينان را دستگيري ننمودند،49

 .انكه صالح ديدم ايشان را ازميان برداشتملهذا چن.  و مغرور شده، در حضور من مرتكب رجاسات گرديدند50
 و سامره نصف گناهانت را مرتكب نشد، بلكه تو رجاسات خود را از آنها زياده نمودي و خواهران خود را به تمامي رجاسات خويش كه بعمل آوردي 51

 .مبري ساختي
 گناهانت كه در آنها بيشتر از ايشان رجاسات نمودي ايشان از تو عادل زيرا به.  پس تو نيز كه بر خواهران خود حكم دادي خجالت خود را متحمل بشو52

 .لهذا تو نيز خجل شو و رسوايي خود را متحمل باش چونكه خواهران خود را مبري ساختي. تر گرديدند
 .ن ايشان خواهم برگردانيد و من اسيري ايشان يعني اسيري سدوم و دخترانش و اسيري سامره و دخترانش و اسيري اسيران تو را در ميا53
 . تا خجالت خود را متحمل شده، از هرچه كرده اي شرمنده شوي چونكه ايشان را تسلّي داده اي54
و تو و . و سامره و دخترانش به حالت نخستين خود خواهند برگشت.  و خواهرانت يعني سدوم و دخترانش به حالت نخستين خود خواهند برگشت55

 .ستين خود خواهيد برگشتدخترانت به حال نخ
 . اما خواهر تو سدوم در روز تكبر تو به زبانت آورده نشد56
مثل آن زماني كه دختران اَرام مذمت مي كردند و جميع مجاورانش يعني دختران فلسطينيان كه تو را از هر .  قبل از آنكه شرارت تو مكشوف بشود57

 ».طرف خوار مي شمردند
 .تو قباحت و رجاسات خود را متحمل خواهي شد« كه  پس خداوند مي فرمايد58
 . زيرا كه قَسم را خوار شمرده، عهد را شكستي به نهجي كه تو عمل نمودي من با تو عمل خواهم نمود،:  زيرا خداوند يهوه چنين مي گويد59
 .اني با تو استوار خواهم داشت ليكن من عهد خود را كه در ايام جواني ات با تو بستم به ياد خواهم آورد و عهد جاود60
و من ايشان را به جاي دختران به .  و هنگامي كه خواهران بزرگ و كوچك خود را پذيرفته باشي، آنگاه راههاي خود را به ياد آورده، خجل خواهي شد61

 . ليكن نه از عهد تو تو خواهم داد،
 .ه من يهوه هستم و من عهد خود را با تو استوار خواهم ساخت و خواهي دانست ك62
و خداوند يهوه مي فرمايد كه چون من همة كارهاي تو را آمرزيده باشم، بار ديگر به سبب رسوايي خويش دهان .  تا آنكه به ياد آورده، خجل شوي63

 .خود را نخواهي گشود
 

17 

 : و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت1
 ندان اسرائيل بزن،اي پسر انسان معمايي بياور و مثَلي دربارة خا 2

 . عقاب بزرگ كه بالهاي سترگ و نَيهاي دراز پر از پرهاي رنگارنگ دارد به لبنان آمد و سر سرو آزاد را گرفت : و بگو خداوند يهوه چينين مي فرمايد3
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 . آن را به زمين تجارت آورده، در شهر سوداگران گذشت  و سر شاخه هايش را كَنده،4
 . غرس نمود  آن را مثل درخت بيد، ته، آن را در زمين باروري نهاد و نزد آبهاي بسيار گذاشته، و از تخم آن زمين گرف5
پس موي شده شاخه ها رويانيد و .  مو وسيع كوتاه قّد گرديد كه شاخه هايش بسوي او مايل شد و ريشه هايش در زير وي مي بود  و آن نمو كرده،6

 .نهالها آورد
بالهاي سترگ و پرهاي بسيار آمد و اينك اين مو ريشه هاي خود را بسوي او برگردانيد و شاخه هاي خويش را از كَرته هاي  و عقاب بزرگ ديگري با 7

 .بستان خود بطرف او بيرون كرد تا او وي را سيراب نمايد
 . در زمين نيكو نزد آبهاي بسيار كاشته شد تا شاخه ها رويانيده، ميوه بياورد و مو قشنگ گردد8
 آيا كامياب خواهد شد؟ آيا او ريشه هايش را نخواهد كند و ميوه اش را نخواهد چيد تا خشك شود؟ تمامي  پس: بگو كه خداوند يهوه چنين مي فرمايد 9

 .برگهاي تازه اش خشك خواهد شد و بدون قّوت عظيم و خلق بسياري از ريشه ها كنده خواهد شد
د بلكه چون باد شرقي بر آن بوزد، بالّكل خشك خواهد شد و در بوستاني كه در آن روييد پژمرده خواهد  اينك غرس شده است اما كامياب نخواهد ش10

  .گرديد

 :    و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت11

 سرورانش را گرفت و ايشان را نزد  پادشاه و  به اين خاندان متمرد بگو كه آيا معني اين چيزها را نمي دانيد؟ بگو كه اينك پادشاه بابل به اورشليم آمده،12
 .خود به بابل برد

 . و از ذريه ملوك گرفته، با او عهد بست و او را قسم داد وزورآوران زمين را برد13
 . استوار بماند  سربلند نكند اما عهد او را نگاه داشته،  تا آنكه مملكت پست شده،14
 كامياب شود يا  آيا كسي كه اين كارها را كرده باشد،. صر فرستاد تا اسبان وخلق بسياري به او بدهند وليكن او از وي عاصي شده، ايلچيان خود را به م15

  رهايي يابد؟ و يا كسي كه عهد را شكسته است خالصي خواهد يافت؟
و را قَسم وي را خوار شمرده، عهد او را به حيات خود قَسم كه البتّه در مكان آن پادشاه كه او را به پادشاهي نصب كرد و ا :  خداوند يهوه مي گويد16

 .شكست يعني نزد وي در ميان بابل خواهد مرد
 آنگاه فرعون با لشكر عظيم و گروه كثير او را در جنگ كثير او را در   و چون سنگرها برپا سازند و برجها بنا نمايند تا جانهاي بسياري را منقطع سازند،17

 .جنگ اعانت نخواهد كرد
 .           پس رهايي نخواهي يافت سم را خوار شمرده عهد را شكست و بعد از آنكه دست خود را داده بود، همة اين كارها را بعمل آورد، چونكه ق18َ

و وارد  به حيات خودم قسم كه سوگند مرا كه او خوار شمرده و عهد مرا كه شكسته است البته آنها را بر سر ا : بنابراين خداوند يهوه چنين مي گويد19
 .خواهم آورد

 و دام خود را بر او خواهم گسترانيد و او در كمند من گرفتار خواهد شد و او را به بابل آورده، در آنجا بروي دربارة خيانتي كه به من ورزيدهاست 20
 .محاكمه خواهم نمود

د پراكنده خواهند شد و خواهيم دانست كه من كه يهوه مي باشم  و تمامي فراريانش با جميع افواجش از شمشير خواهند افتاد و بقية ايشان بسوي هر با21
 .اين را گفته ام

من سرِ بلند سرو آزاد را گرفته، آن را خواهم كاشت و از سر اغصانش شاخة تازه كنده، آن را بر كوه بلند و رفيع غرس :  خداوند يهوه چنين مي فرمايد22
 .خواهم نمود

و سرو آزاد قشنگ خواهد شد كه هر قسم مرغان بالدار زير آن . هم كاشت و آن شاخه ها رويانيده، ميوه خواهد آورد آن را بر كوه بلند اسرائيل خوا23
 .ساكن شده، در ساية شاخه هايش آشيانه خواهند گرفت

 سبز را خشك و درخت  و تمامي درختان صحرا خواهند دانست كه من يهوه درخت بلند را پست مي كنم و درخت پست را بلند مي سازم و درخت24
 .من كه يهوه هستم اين را گفته ام و بجا خواهم آورد. خشك را بارور مي سازم

 
18 

 :و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت 1
  .پدران انگور ترش خوردند و دندانهاي پسران كند گرديد: شما چه كارداريد كه اين مثَل را دربارة زمين اسرائيل مي زنيد و مي گوييد 2

 .به حيات خودم قَسم كه بعد از اين اين مثل را در اسرائيل نخواهيد آورد«:  خداوند يهوه مي گويد3
 .هر كسي كه گناه ورزد او خواهد مرد.  اينك همة جانها از آن منند چنانكه جان پدر است، همچنين جان پسر نيز، هر دو آنها از آن من مي باشند4
 و عدالت را بعمل آورد، و اگر كسي عادل باشد و انصاف 5
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  و بر كوهها نخورد و چشمان خود را بسوي بتهاي خاندان اسرائيل برنيفرازد و زن همساية خود را بي عصمت نكند و به زن حايض نزديكي ننمايد،6

  بدهد و برهنگان را به جامه بپوشاند، و بر كسي ظلم نكند و گرو قرضدار را به او رد نمايد و مال كسي را به غصب نبرد، بلكه نان خود را به گرسنگان7

  و نقد را به سود ندهد و ربح نگيرد، بلكه دست خود را از ستم براشته، انصاف حقيقي را درميان مردمان اجرا دارد،8

 .  البتّه زنده خواهد ماند و به فرايض من سلوك نموده و احكام مرا نگاه داشته، به راستي عمل نمايد، خداوند يهوه مي فرمايد كه آن شخص عادل است و9

  اما اگر او پسري ستم پيشه و خونريز توليد نمايد كه يكي از اين كارها را بعمل آورد،          10

  هيچكدام از آن اعمال نيكو را بعمل نياورد بلكه بر كوهها نيز بخورد و زن همساية خود را  بي عصمت سازد،11

  مال مردم را به غصب ببرد و گرو را پس ندهد، بلكه چشمان خود را بسوي بتها برافراشته، مرتكب رجاسات بشود، و بر فقيران و مسكينان ظلم نموده،12

 و نقد را به سود داده، ربح گيرد، آيا او زنده خواهد ماند؟ البتّه او زنده نخواهد ماند و به سبب همة رجاساتي كه بجا آورده است خواهد مرد و خونش 13
 . بودبر سرش خواهد

   و اگر پسري توليد نمايد كه تمامي گناهان را كه پدرش بجا مي آورد ديده، بترسد و مثل آنها عمل ننمايد،14
  و بر كوهها نخورد و چشمان خود را بسوي بتهاي خاندان اسرائيل برنيفرازد و زن همساية خويش را بي عصمت نكند،15

 را به غصب نبرد بلكه نان خود را به گرسنگان دهد و برهنگان را به جامه پوشاند، و بر كسي ظلم نكند و گرو نگيرد و مال احدي 16

 و دست خود را از فقيران برداشته، سود و ربح نگيرد و احكام مرا بجا آورده، به فرايض من سلوك نمايد، او به سبب گناه پدرش نخواهد مرد، بلكه البتّه 17
 .زنده خواهد ماند

ا برادران خود به شدت ظلم نموده، مال ايشان را غصب نمود و اعمال شنيع را در ميان قوم خود بعمل آورد او البتّه به سبب  و اما پدرش چونكه ب18
 . گناهانش خواهد مرد

نگاه دارد و به  ليكن شما مي گوييد چرا چنين است؟ آيا پسر متحمل گناه پدرش نمي باشد؟ اگر پسر انصاف و عدالت را بجا آورده، تمامي فرايض مرا 19
 .آنها عمل نمايد، او البتّه زنده خواهد ماند

 .عدالت مرد عادل برخودش خواهد بود و شرارت مرد شرير بر خودش خواهد بود. پسر متحمل گناه پسرش نخواهد بود.  هركه گناه كند او خواهد مرد20
ع فرايض مرا نگاه داشته، انصاف و عدالت را بجا آورد او البتّه زنده مانده  و اگر مرد شرير از همة گناهاني كه ورزيده باشد بازگشت نمايد و جمي21

 .نخواهد مرد
 ». تمامي تقصيرهايي كه كرده باشد به ضد او به ياد آورده نخواهد شد بلكه در عدالتي كه كرده باشد زنده خواهد ماند22
 .م؟ ني بلكه از اينكه از رفتارخود بازگشت نموده، زنده ماندآيا من از مردن مرد شرير مسرور مي باش:  خداوند يهوه مي فرمايد23
 موافق همة رجاساتي كه شريران مي كنند عمل نمايد آيا او زنده خواهد ماند؟ ني بلكه تمامي عدالت او   و اگر مرد عادل از عدالتش برگردد و ظلم نموده،24

 . در گناهي كه ورزيده است خواهد مردكه كرده است به ياد آورده نخواهد شد و در خيانتي كه نموده و
آيا طريق من غير موزون است و آيا طريق شما غير موزون : پس حال اي خاندان اسرائيل بشنويد.  اما شما مي گوييد كه طريق خداوند موزون نيست25

 نيست؟ 

 .است خواهد مردبه سبب ظلمي كه كرده .  چونكه مرد عادل از عدالتش برگردد و ظلم كند در آن خواهد مرد26
 . و چون مرد شرير را از شرارتي كه كرده است بازگشت نمايد و انصاف و عدالت را بجا آورد، جان خود را زنده نگاه خواهد داشت27
 .  چونكه تعقّل نموده، از تمامي تقصيرهايي كه كرده بود بازگشت كرد البتّه زنده خواهد ماند و نخواهد مرد28

اي خاندان اسرائيل آيا طريق من غير موزون است و آيا طريق شما غير موزون .  اسرائيل مي گوييد كه طريق خداوند موزون نيست ليكن شما اي خاندان29
 نيست؟

پس توبه كنيد و از همة تقصيرهاي خود . اي خاندان اسرائيل من برهر يك از شما موافق رفتارش داوري خواهم نمود«:  بنابراين خداوند يهوه مي گويد30
 .بازگشت نماييد تا گناه موجب هالكت شما نشود

زيرا كه اي خاندان اسرائيل .  تمامي تقصيرهاي خويش را كه مرتكب آنها شده ايد از خود دور اندازيد و دل تازه و روح تازه اي براي خود ايجاد كنيد31
 براي چه بميريد؟ 

 .پس بازگشت نموده، زنده مانيد. ور نمي باشممن از مرگ آنكس كه مي ميرد مسر:  زيرا خداوند يهوه مي گويد32
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 پس تو اين مرثيه را براي سروران اسرائيل بخوان 1

 . او درميان شيران شير ماده مي خوابيد و بچه هاي خود را درميان شيران ژيان مي پرورد. مادر تو چه بود:  و بگو2

 .به دريدن شكار آموخته شد و مردمان را خورد و يكي از بچه هاي خود را تربيت نمود كه شير ژيان گرديد و 3
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 . و چون امت ها خبر او را شنيدند، در حفرة ايشان گرفتار گرديد و او را در غُلها به زمين مصر بردند4
 . و چون مادرش ديد كه بعد از انتظار كشيدن اميدش بريده شد، پس از بچه هايش ديگري را گرفته، او را شيري ژيان ساخت5
 .درميان شيران گردش كرده، شير ژيان گرديد و به دريدن شكار آموخته شده، مردمان را خورد و او 6
 . و قصرهاي ايشان را ويران و شهرهاي ايشان را خراب نمود و زمين و هرچه در آن بود از آواز غرش او تهي گرديد7
 .سترانيدند كه به حفرة ايشان گرفتار شد و امت ها از كشورها از هر طرف بر او هجوم آورده، دام خود را بر او گ8
 .  و او را در غُلْها كشيده، در قفس گذاشتند و نزد پادشاه بابل بردند و او را در قلعه اي نهادند تا آواز او ديگر بر كوههاي اسرائيل مسموع نشود9

 .ورد و شاخة بسيار داشتمادر تو مثل درخت مو مانند خودت نزد آبها غرس شده، به سبب آبهاي بسيار ميوه آ 10
 .و قد آن در ميان شاخه هاي پر برگ به حدي بلند شد كه از كثرت اغصانش ارتفاعش نمايان گرديد.  و شاخه هاي قوي براي عصاهاي سالطين داشت11
 .خشك گرديده، آتش آنها را سوزانيدو باد شرقي ميوه اش را خشك ساخت و شاخه هاي قوي اش شكسته و .  اما به غضب كنده و به زمين انداخته شد12
 . و اآلن در بيابان در زمين خشك و تشنه مغروس است13
اين مرثيه است و . به نوعي كه يك شاخة قوي براي عصاي سالطين نمانده است.  و آتش از عصاهاي شاخه هايش بيرون آمده، ميوه اش را سوزانيد14

 .مرثيه خواهد بود
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 .م از سال هفتم بعضي از مشايخ اسرائيل به جهت طلبيدن خداوند آمدند و پيش من نشستندو در روز دهم ماه پنج 1
 : آنگاه كالم خداوند بر من نازل شده، گفت2
 به :آيا شما براي طلبيدن من آمديد؟ خداوند يهوه مي گويد: خداوند يهوه چنين مي فرمايد: اي پسر انسان مشايخ اسرائيل را خطاب كرده، به ايشان بگو 3

 .حيات خودم قَسم كه از شما طلبيده نخواهم شد
 . اي پسر انسان آيا بر ايشان حكم خواهي كرد؟ آيا بر ايشان حكم خواهي كرد؟ پس رجاسات پدران ايشان را بديشان بفهمان4
ت خاندان يعقوب برافراشتم و خود را به در روزي كه اسرائيل را برگزيدم و دست خود را براي ذري:  و به ايشان بگو، خداوند يهوه چنين مي فرمايد5

 من يهوه خداي شما هستم، : ايشان در زمين مصر معروف ساختم و دست خود را براي ايشان برافراشته، گفتم

ميني كه به ز.  در همان روز دست خود را براي ايشان برافراشتم كه ايشان را از زمين مصر به زميني كه براي ايشان بازديد كرده بودم بيرون آورم6
 .شير و شهد جاري است و فخر همة زمينها مي باشد

 .هركس از شما رجاسات چشمان خود را دور كند و خويشتن را به بتهاي مصر نجس نسازد، زيرا كه من يهوه خداي شما هستم:   و به ايشان گفتم7
. ن رجاسات چشمان خود را دور نكرد و بتهاي مصر را ترك ننمودو هر كس از ايشا.  اما ايشان از من عاصي شده، نخواستند كه به من گوش گيرند8

آنگاه گفتم كه خشم خود را بر ايشان خواهم ريخت و غضب خويش را بر ايشان خواهم ريخت و غضب خويش را در ميان زمين مصر بر ايشان به اتمام 
 .    خواهم رسانيد

ايي كه ايشان در ميان آنها بودند و در نظر آنها خود را به بيرون آوردن ايشان از زمين  ليكن محض خاطر اسم خود عمل نمودم تا آن در نظر امت ه9
 .    مصر، به ايشان شناسانيدم، بي حرمت نشود

 . پس ايشان را از زمين مصر بيرون آورده، به بيابان رسانيدم10
 .  يد به آنها زنده خواهد ماند، به ايشان تعليم دادم  و فرايض خويش را به ايشان دادم و احكام خود را كه هركه به آنها عمل نما11

 . و نيز سبت هاي خود را به ايشان عطا فرمودم تا عالمتي در ميان من و ايشان بشود و بدانند كه من يهوه هستم كه ايشان را تقديس مي نمايم12
ند و احكام مرا كه هركه به آنها عمل نمايد ازآنها زنده ماند، خوار  ليكن خاندان اسرائيل در بيابان از من عاصي شده، در فرايض من سلوك ننمود13

 .آنگاه گفتم كه خشم خود را بر ايشان ريخته، ايشان را در بيابان هالك خواهم ساخت. شمردند و سبت هايم را بسيار بي حرمت نمودند
 .به حضور آنها بيرون آوردم بي حرمت نشود ليكن محض خاطر اسم خود عمل نمودم تا آن به نظر امت هايي كه ايشان را 14
 كه به شير و شهد جاري است و   و من نيز دست خود را براي ايشان در بيابان برافراشتم كه ايشان را به زميني كه به ايشان داده بودم، داخل نسازم،15

 .فخر تمامي زمينها مي باشد
 .ودند و سبت هاي مرا بي حرمت ساختند، چونكه دل ايشان به بتهاي خود مايل مي بود زيرا كه احكام مرا خوار شمردند و به فرايضم سلوك ننم16
 . ايشان را هالك نساختم و ايشان را در بيابان، نابود ننمودم  ليكن خشم من بر ايشان رقّت نموده،17
 .را نگاه مداريد و خويشتن را به بتهاي ايشان نجس مسازيد به فرايض پدران خود سلوك منماييد و احكام ايشان  : و به پسران ايشان در بيابان گفتم18
 .پس به  فرايض من سلوك نماييد و احكام مرا نگاه داشته، آنها را بجا آوريد.  من يهوه خداي شما هستم19
 .  و سبت هاي مرا تقديس نماييد تا در ميان من و شما عالمتي باشد و بدانيد كه من يهوه خداي شما هستم 20
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ليكن پسران از من عاصي شده، به فرايض من سلوك ننمودند و احكام مرا كه هر كه آنها را بجا آورد از آنها زنده خواهد ماند، نگاه نداشتند و به آنها  21
 .آنگاه گفتم كه خشم خود را بر ايشان در بيابان به اتمام خواهم رسانيد. عمل ننمودند و سبت هاي مرا بي حرمت ساختند

 . محض خاطر اسم خود عمل نمودم تا آن به نظر امت هايي كه ايشان را به حضور آنها بيرون آوردم بي حرمت نشود ن دست خود را برگردانيده، ليك22
 . و من نيز دست خود را براي ايشان در بيابان برفراشتم كه ايشان را در ميان امت ها پراكنده نمايم و ايشان را در كشورها متفرق سازم23
 زيرا كه احكام مرا بجا نياوردند و فرايض مرا خوار شمردند و سبت هاي مرا بي حرمت ساختند و چشمان ايشان بسوي بتهاي پدران ايشان نگران مي 24

 .بود
 . بنابراين من نيز فرايضي را كه نيكو نبود و احكامي را كه از آنها زنده نمانند به ايشان دادم25
 . ايشان كه هر كس را كه رحم را مي گشود از آتش مي گذرانيدند، نجس ساختم تا ايشان را تباه سازم و بدانند كه من يهوه هستم و ايشان را به هداياي 26

 من  به در اين دفعه نيز پدران شما خيانت كرده،: خداوند يهوه چينين مي فرمايد: بنابراين اي پسر انسان خاندان اسرائيل را خطاب كرده، به ايشان بگو 27
 .كفر ورزيدند

 زيراكه چون ايشان را به زميني كه دست خود را برافراشته بودم كه آن را به ايشان بدهم درآوردم، آنگاه به هر تّل بلند و هر درخت كَشَن نظر انداختند 28
بوي خود را آوردند و در آنجا هداياي ريختني و در آنجا هداياي خوش. و ذبايح خود را در آنجا دفن نمودند و قرباني هاي غضب انگيز خويش را گذرانيدند

 .خود را ريختند
 . اين مكان بلند كه شما به آن مي رويد چيست؟ پس اسم آن تا امروز بامه خوانده مي شود:  و به ايشان گفتم29

 را نجس مي سازيد و رجاسات ايشان را پيروي  آيا شما به رفتار پدران خود خويشتن :خداوند يهوه چنين مي فرمايد:  بنابراين به خاندان اسرائيل بگو30
 نموده، زنا مي كنيد؟ 

 و هداياي خود را آورده، پسران خويش را از آتش مي گذرانيد و خويشتن را از تمامي بتهاي خود تا امروز نجس مي سازيد؟ پس اي خاندان اسرائيل 31
 . قَسم كه از شما طلبيده نخواهم شدآيا من از شما طلبيده بشوم؟ خداوند يهوه مي فرمايد به حيات خودم

 بتهاي چوب و سنگ را عبادت  مثل امت ها مانند قبايل كشورها گرديده،.  و آنچه به خاطر شما خطور مي كند، هرگز واقع نخواهد شد كه خيال مي كنيد32
 . خواهيد نمود

 . و بازوي برافراشته و خشم ريخته شده بر شما سلطنت خواهم نمودبه حيات خودم قسم كه هر آينه با دست قوي:  زيرا خداوند يهوه مي فرمايد33
 و شما را از ميان امت ها بيرون آورده، به دست قّوي و بازوي برافراشته و خشم ريخته شده از زمينهايي كه در آنها پراكنده شده ايد جمع خواهم 34

 .نمود
 .روبرو داوري خواهم نمود و شما را به بيابان امت ها درآورده، در آنجا بر شما 35
 . چنانكه بر پدران شما در بيابان زمين مصر داوري نمودم، همچنين بر شما داوري خواهم نمود : و خداوند يهوه مي گويد36
 .    و شما را زير عصا گذرانيده، به بند عهد درخواهم آورد37

ليكن به زمين . ا جدا خواهم نمود و ايشان را از زمين غربت ايشان بيرون خواهم آورد و آناني را كه متّمرد شده و از من عاصي گرديده اند، از ميان شم38
 .اسرائيل داخل نخواهند شد و خواهيد دانست كه من يهوه هستم

 البته مرا گوش خواهيد ليكن بعد ازاين.  آنها را عبادت كنيد همه شما نزد بتهاي خود رفته، :  اما به شما اي خاندان اسرائيل خداوند يهوه چنين مي گويد39
 .و اسم قدوس مرا ديگر با هدايا و بتهاي خود    بي عصمت نخواهيد ساخت. داد

در كوه مقدس من بر كوه بلند اسرائيل تمام خاندان اسرائيل جميعاً در آنجا مرا عبادت خواهند كرد و در آنجا از ايشان :  زيرا خداوند يهوه مي فرمايد40
 .نيدني شما و نوبرهاي هداياي شما را با تمامي موقوفات شما خواهم طلبيدراضي شده، ذبايح جنبا

 و چون شما را از امت ها بيرون آورم و شما را از زمينهايي كه در آنها پراكنده شده ايد جمع نمايم، آنگاه هداياي خوشبوي شما را از شما قبول خواهم 41
 .اهم شدكرد و به نظر امت ها در ميان شما تقديس كرده خو

 و چون شما را به زمين اسرائيل يعني به زميني كه درباره اش دست خود را برافراشتم كه آن را به پدران شما بدهم بياورم، آنگاه خواهيد دانست كه 42
 .من يهوه هستم

و از همة اعمال قبيح كه كرده ايد، .  آورد و در آنجا طريق هاي خود و تمامي اعمال خويش را كه خويشتن را به آنها نجس ساخته ايد، به ياد خواهيد43
 .خويشتن را به نظر خود مكروه خواهيد داشت

هنگامي كه با شما محض خاطر اسم خود و نه به سزاي رفتار قبيح شما و نه موافق اعمال فاسد شما :  و اي خاندان اسرائيل خداوند يهوه مي فرمايد44
 .هوه هستمعمل نموده باشم، آنگاه خواهيد دانست كه من ي

 :    و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت45
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 . اي پسر انسان روي خود را بسوي جنوب متوجه ساز و به سمت جنوب تكلّم نما و بر جنگل صحراي جنوب نبوت كن46
روزم كه هر درخت سبز و هر درخت اينك من آتشي در تو    مي اف: خداوند يهوه چنين مي فرمايد. كالم خداوند را بشنو:  و به آن جنگل جنوب بگو47

 .و لهيب ملتهب آن خاموش نخواهد شد و همة رويها از جنوب تا شمال از آن سوخته خواهد شد. خشك را در تو خواهد سوزانيد
 ». و تمامي بشر خواهند فهميد كه من يهوه آن را افروخته ام تا خاموشي نپذيرد48
 »آيا او مثلها نمي آورد؟: باره من مي گويندآه اي خداوند يهوه، ايشان در:  و من گفتم49

 
21 

 : و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت1
 و به زمين اسرائيل نبوت كن.  اي پسر انسان روي خود را بسوي اورشليم بدار و به مكان هاي بلند مقدس تكلّم نما2

هستم و شمشيرخود را از غالفش كشيده، عادالن و شريران را از ميان تو منقطع اينك من به ضد تو : خداوند چنين مي فرمايد:  و به زمين اسرائيل بگو3
 .خواهم ساخت

 . و چونكه عادالن و شريران را از ميان تو منقطع مي سازم، بنابراين شمشير من بر تمامي بشر از جنوب تا شمال از غالفش بيرون خواهد آمد4
 .ود را از غالفش بيرون كشيدم تا باز به آن برنگردد و تمامي بشر خواهند فهميد كه من يهوه شمشير خ5
 .با شكستگي كمر و مرارت سخت به نظر ايشان آه بكش!  پس تو اي پسر انسان آه بكش6
كاهيده و زيرا كه همة دلها گداخته و تمامي دستها سست گرديده و همة جانها . به سبب آوازه اي كه مي آيد:  و اگر به تو گويند كه چرا آه مي كشي؟ بگو7

 .همانا آن مي آيد و به وقوع خواهد پيوست: خداوند يهوه مي گويد. جميع زانوها مثل آب بيتاب خواهد شد
 : و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت8
 . بگو كه شمشير تيز شده و نيز صيقلي گرديده است: خداوند چنين مي فرمايد: اي پسر انسان نبوت كرده، بگو 9

 .پس آيا ما شادي نماييم؟ عصاي پسر من همة درختان را خوار    مي شمارد. ت تا كشتار نمايد و صيقلي گرديده تا براق شود تيز شده اس10
 .و اين شمشير تيز شده و صيقلي گرديده است تا به دست قاتل داده شود.  و آن براي صيقلي شدن داده شد تا آن را به دست گيرند11
ترسها به سبب شمشير بر قوم من عارض . ور و وِلْوِله نما زيرا كه اين بر قوم من و بر جميع سروران اسرائيل وارد مي آيد اي پسر انسان فرياد برآ12

 .لهذا بر ران خود دست بزن. شده است
 :تقول خداوند يهوه اين اس. و چه خواهد بود اگر عصايي كه ديگران را خوار مي شمارد، ديگر نباشد.  زيرا كه امتحان است13
شمشير آن مقتول عظيم است كه . شمشير مقتوالن است.  و تو اي پسر انسان نبوت كن و دستهاي خود را به هم بزن و شمشير دفعة سوم تكرار بشود14

 .ايشان را احاطه مي كند
ه شمشير براق گرديده و براي كشتار تيز شده آ.  شمشير برنده اي به ضد همة دروازه هاي ايشان قراردادم تا دلها گذاخته شود و هالكت ها زياده شود15

 .است
 . به هر طرف كه رخسارهايت متوجه مي باشد.  جمع شده، به جانب راست برو و آراسته گرديده، به جانب چپ توجه نما16

 . نموده اممن يهوه هستم كه تكلّم.  و من نيز دستهاي خود را به هم خواهم زد و حدت خشم خويش را ساكن خواهم گردانيد17
 :    و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت18

آن را . و عالمتي برپا كن. هر دو آنها از يك زمين بيرون مي آيد.  و تو اي پسر انسان دو راه به جهت خود تعيين نما تا شمشير پادشاه بابل از آنها بيايد19
 .بر سر راه شهر برپا نما

20بنيع بيايد راهي تعيين نما تا شمشير به رن و به يهودا در اورشليم مومة بني ع. 
 . زيرا كه پادشاه بابل بر شاهراه، به سر دو راه ايستاده است تا تفأّل زند و تيرها را به هم زده، از ترافيم سؤال مي كند و به جگر مي نگرد21
ي كشتار بگشايد و آواز را به گلبانگ بلند نمايد و منجنيقها بر دروازه ها برپا كند  به دست راستش تَفَأُّلِ اورشليم است تا منجنيقها برپا كند و دهان را برا22

 .و سنگرها بسازد و برجها بنا نمايد
 ».و او گناه ايشان را به ياد مي آورد تا گرفتارشوند.  ليكن در نظر ايشان كه قَسم براي آنها خورده اند، تفأّل باطل مي نمايد23
چونكه شما تقصيرهاي خويش را منكشف ساخته و خطاياي خود را ياد آورانيديد، پس چون به ياد آورده شديد «: وه چنين مي گويد بنابراين خداوند يه24

 .دستگير خواهيد شد
  و تو اي رئيس شرير اسرائيل كه به زخم مهلك مجروح شده اي و اجل تو در زمان عقوبت آخر رسيده است،25

 .آنچه را كه پست است بلند نما و آنچه را كه بلند است پست كن. چنين نخواهد ماند. مامه را دور كن و تاج را بردارع:  خداوند يهوه چنين مي گويد26
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و من آن را به وي عطا خواهم . و اين ديگر واقع نخواهد شد تا آنكس بيايد كه حق او مي باشد.  و من آن را سرنگون، سرنگون، سرنگون خواهم ساخت27
 .نمود

بگو كه شمشير، شمشير براي كشتار كشيده : خداوند يهوه دربارة بني عمون و سرزنش ايشان چنين مي فرمايد: اي پسر انسان نبوت كرده، بگو و تو 28
 .شده است و به غايت صيقلي گرديده تا براق بشود

ي مقتوالن شرير بگذارند كه اجل ايشان در زمان عقوبت آخر  چونكه براي تو رؤياي باطل ديده اند و براي تو تفأّل دروغ زده اند تا تو را بر گردنها29
 .رسيده است

 . لهذا آن را به غالفش برگردان و بر تو در مكاني كه آفريده شده اي و در زميني كه تولّد يافته اي داوري خواهم نمود30
دست مردان وحشي كه براي هالك نمودن چاالكند تسليم خواهم و تو را به .  و خشم خود را بر تو خواهم ريخت و آتش غيظ خود را بر تو خواهم دميد31

 .نمود
 ».پس به ياد آورده نخواهي شد زيرا من كه يهوه هستم تكلّم نموده ام.  و تو براي آتش هيزم خواهي شد و خونت در آن زمين خواهد ماند32

 
22 

 :  و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت1

 . ي نمود؟ آيا بر شهر خونريز داوري خواهي نمود؟ پس آن را از همة رجاساتش آگاه سازاي پسر انسان آيا داوري خواه 2

اي كه بتها را به ضد خود ساخته، خويشتن را ! اي شهري كه خون را در ميان خودت مي ريزي تا اجل تو برسد:  و بگو خداوند يهوه چنين مي فرمايد3
 !نجس نموده اي

لهذا اجل خويش را نزديك آورده، به انتهاي سالهاي خود .  شده اي و به سبب بتهايي كه ساخته اي نجس گرديده اي به سبب خوني كه ريخته اي مجرم4
 .لهذا تو را نزد امت ها عار و نزد جميع كشورها مسخره گردانيده ام. رسيده اي

 .خريه خواهند نمودآناني كه به تو نزديك و آناني كه از تو دورند بر تو س! و اي پر فتنه!  اي پليد نام5
 . اينك سروران اسرائيل، هركس به قدر قوت خويش مرتكب خونريزي در ميان تو مي بودند6
 .و غريبان را در ميان تو مظلوم ساختند و بر يتيمان و بيوه زنان در ميان تو ستم نمودند.  پدر و مادر را در ميان تو اهانت نمودند7
 .ده، سبت هاي مرا بي عصمت نمودي و تو مقْدس هاي مرا خوار شمر8
 . و بعضي در ميان تو به جهت ريختن خون، نمامي مي نمودند و بر كوهها در ميان تو غذا مي خوردند و در ميان تو مرتكب قباحت مي شدند9
 .و زنان حايض را درميان تو بي عصمت مي نمودند.  و عورت پدران را در ميان تو منكشف مي ساختند10
و ديگري خواهرش، يعني دختر پدر خود را . و ديگري عروس خويش را به جور بي عصمت كرد.  درميان تو با زن همساية خود عمل زشت نمود يكي11

 .ذليل ساخت
ول ق. و تو مال همساية خود را به زور غصب كردي و مرا فراموش نمودي.  و در ميان تو به جهت ريختن خون رشوه خوردند و سود و ربح گرفتند12

 .خداوند يهوه اين است
 . لهذا هان من به سبب حرص تو كه مرتكب آن شده اي و به سبب خوني كه درميان خودت ريخته اي، دستهاي خود را به هم مي زنم13
 .اهم آورد پس در ايامي كه من به تو مكافات رسانم آيا دلت قوي و دستهايت محكم خواهد بود؟ من كه يهوه هستم تكلّم نمودم و بعمل خو14
 . و تو را در ميان امت ها پراكنده و در ميان كشورها متفرق ساخته، نجاسات تو را از ميانت نابود خواهم ساخت15
 ». و به نظر امت ها بي عصمت خواهي شد و خواهي دانست كه من يهوه هستم16
 :   و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت17

 .نزد من درد شده اند و جميع ايشان مس و روي و آهن و سرب در ميان كوره و درد نقره شده اند اي پسر انسان خاندان اسرائيل 18
 . چونكه همگي شما درد شده ايد، لهذا من شما را در ميان اورشليم جمع خواهم نمود:  بنابراين خداوند يهوه چنين مي گويد19

ره جمع كرده، آتش بر آنها مي دمند تا گداخته شود، همچنان من شما را در غضب و حدت خشم  چنانكه نقره و مس و آهن و سرب و روي را درميان كو20
 .خويش جمع كرده، در آن خواهم نهاد و شما را خواهم گداخت

 . و شما را جمع كرده، آتش غضب خود را به شما خواهم دميد كه در ميانش گداخته شويد21
د، همچنان شما درميانش گداخته خواهيد شد و خواهيد دانست كه من يهوه حدت خشم خويش را بر شما  چنانكه نقره درميان كوره گداخته مي شو22

  .ريخته ام

 : و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت23
 .و باران در روز غضب بر تو نخواهد باريد. تو زميني هستي كه طاهر نخواهي شد: اي پسر انسان او را بگو 24
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و گنجها و نفايس را مي برند و بيوه زنان را در . ايشان مثل شير غران كه شكار را مي درد، جانها را مي خورند. ر ميانش مي باشد فتنة انبياي آن د25
 .ميانش زياد مي سازند

 نجس و طاهر فرق نمي و در ميان مقدس و غير مقدس تميز نمي دهند و درميان.  كاهنانش به شريعت من مخالفت ورزيده، موقوفات مرا حالل مي سازند26
 . و چشمان خود را از  سبت هاي من مي پوشانند و من درميان ايشان    بي حرمت گرديده ام. گذارند

 . سرورانش مانند گرگان درنده خون مي ريزند و جانها را هالك مي نمايند تا سود ناحق ببرند27
 باطل مي بينند و براي ايشان تفأّل دروغ زده، مي گويند كه خداوند يهوه چنين گفته است با آنكه  و انبيايش ايشان را به گلِ مالط اندود نموده، رؤياهاي28

 .يهوه تكلّم ننموده
 .و بر فقيران و مسكينان جفا نموده، غريبان را به بي انصافي مظلوم ساخته اند.  و قوم زمين به شدت ظلم نموده و مال يكديگر را غصب كرده اند29
 .ان ايشان كسي را طلبيدم كه ديوار را بنا نمايد و براي زمين به حضور من در شكاف بايستد تا آن را خراب ننمايم، اما كسي را نيافتم و من درمي30
 خشم خود را بر ايشان ريخته ام و ايشان را به آتش غضب خويش هالك ساخته، طريق ايشان را بر سر ايشان وارد آورده:  پس خداوند يهوه مي گويد31
 .ام

 
23 

 :  و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت1

 .اي پسر انسان دو زن دختر يك مادر بودند 2
 . در آنجا سينه هاي ايشان را ماليدند و پستانهاي بكارت ايشان را فشردند.  و ايشان در مصر زنا كرده، در جواني خود زناكار شدند3

و اما نامهاي ايشان اُهوله، سامره مي باشد و اُهوليبه، .  پسران ودختران زاييدند و ايشان از آن من بوده،.  بود و نامهاي بزرگتر اُهوله وخواهر او اُهوليبه4
 .اورشليم

  و اُهوله از من رو تافته، زنا نمود و بر محبان خود يعني بر آشوريان كه مجاور او بودند عاشق گرديد؛5

 . اكمان و سرداران كه همة ايشان جوانان دلپسند و فارسان اسب سوار بودند ح  كساني كه به آسمانجوني ملبس بودند؛6

 . و به ايشان يعني به جميع برگزيدگان بني آشور فاحشگي خود را بذل نمود و خود را از جميع بتهاي آناني كه بر ايشان عاشق مي بود نجس مي ساخت7
  ه ايشان در ايام جواني اش با او همخواب مي شدند و پستانهاي بكارت او را افشرده،زيرا ك.  و فاحشگي خود را كه در مصر مي نمود، ترك نكرد8

 .زناكاري خود را بر وي مي ريختند
 . لهذا من او را به دست عاشقانش يعني به دست بني آشور كه او بر ايشان عشق مي ورزيد، تسليم نمودم9
 . را گرفتند و او را به شمشير كشتند كه درميان زنان عبرت گرديد و بر وي داوري نمودند كه ايشان عورت او را منكشف ساخته، پسران و دخترانش 10

 . و چون خواهرش اُهولييه اين را ديد، در عشق بازي خويش از او زيادتر فاسد گرديد و بيشتر از زناكاري خواهرش زنا نمود11
ن مجاور او بودند و ملبس به آسمانجوني و فارسان اسب سوار و جوانان دلپسند  و بر بني آشور عاشق گرديد كه جميع ايشان حاكمان و سردارا12

 .بودند
 . و ديدم كه او نيز نجس گرديده و طريق هر دو ايشان يك بوده است13
 .رف كشيده شده بود، ديد پس زناكاري خود را زياد نمود، زيرا صورتهاي مردان كه بر ديوارها نقش شده بود يعني تصويرهاي كلدانيان را كه به شَنْج14
و جميع آنها مانند سرداران و به شبيه اهل بابل كه مولد ايشان .  كه كمرهاي ايشان به كمر بندها بسته و عمامهاي رنگارنگ بر سر ايشان پيچيده بود15

 .زمين كلدانيان است، بودند
 .ه زمين كلدانيان فرستادو رسوالن نزد ايشان ب.  و چون چشم او بر آنها افتاد، عاشق ايشان گرديد16
پس چون خود را از ايشان نجس يافت، طبع وي از ايشان .  و پسران بابل نزد وي در بستر عشق بازي درآمده، او را از زناكاري خود نجس ساختند17

 .متنّفر گرديد
 .چنانكه جانم از خواهرش متنفّر شده بودجان من از او متنفّرگرديد، .  و چون كه زناكاري خود را آشكار كرد و عورت خود را مكشف ساخت18
 . اما او ايام جواني خود را كه در آنها در زمين مصر زنا كرده بود به ياد آورده، باز زناكاري خود را زياد نمود19
 . و بر معشوقه هاي ايشان عشق ورزيد كه گوشت ايشان، مثل گوشت االغان و نطفة ايشان چون نطفة اسبان مي باشد20
 . باحت جواني خود را حيني كه مصريان پستانهايت را به خاطر سينه هاي جواني ات افشردند به ياد آوردي و ق21

اينك من عاشقانت را كه جانت از ايشان متنفّر شده است به ضّد تو برانگيزانيده، ايشان را از هر طرف :  بنابراين اي اُهوليبه خداوند يهوه چنين مي فرمايد22
 .وردبر تو خواهم آ
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و همة پسران آشور را همراه ايشان كه جميع ايشان جوانان دلپسند و حاكمان و واليان و .  يعني پسران بابل و همة كلدانيان را از فَقُود و شُوع و قُوع23
 .سرداران و نامداران هستند و تمامي ايشان اسب سوارند

و من داوري تو را به . د آمد و با مجن ها و سپرها و خُودها تو را احاطه خواهند نمود و با اسلحه و كالسكه و ارابه ها و گروه عظيمي بر تو خواهن24
 .ايشان خواهم سپرد تا تو را برحسب احكام خود داوري نمايند

ا شمشير خواهند افتاد و و بيني و گوشهايت را خواهند بريد و بقية تو ب.  و من غيرت خود را به ضّد تو خواهم  برانگيخت تا با تو به غضب عمل نمايند25
 .پسران و دخترانت را خواهند گرفت و بقية تو به آتش سوخته خواهند شد

 . و لباس تو را از تو كنده، زيورهاي زيبايي تو را خواهند برد26
نخواهي افراشت و ديگر مصر و چشمان خود را بسوي ايشان بر.  پس قباحت تو و زناكاري ات را كه از زمين مصر آورده اي، از تونابود خواهم ساخت27

 .را به ياد نخواهي آورد
 . تسليم خواهم نمود اينك تو را به دست آناني كه از ايشان نفرت داري و به دست آناني كه جانت از ايشان متنفّر است،:  زيرا خداوند يهوه چنين مي گويد28
تا آنكه برهنگي زناكاري تو و قباحت و .  تو را عريان و برهنه خواهم گذاشت و با تو از راه بغض رفتار نموده، تمامي حاصل تو را خواهند گرفت و29

 .فاحشه گري تو ظاهر شود
 . و اين كارها را به تو خواهم كرد، از اين جهت كه در عقب امت ها زنا نموده، خويشتن را از بتهاي ايشان نجس  ساخته اي30
 .ا به دست تو خواهم داد و چونكه به طريق خواهر خود سلوك نمودي جام او ر31
 .جام عميق و بزرگ خواهر خود را خواهي نوشيد و محل سخريه و استهزا خواهي شد كه متحمل آن نتواني شد:  و خداوند يهوه چنين مي فرمايد32
 .از جام حيرت و خرابي يعني از جام خواهرت سامره.  و از مستي و حزن پرخواهي شد33
ا تَه خواهي آشاميد و خورده هاي آن را خواهي خاييد و پستانهاي خود را خواهي كَند، زيرا خداوند يهوه مي گويد كه من اين  و آن را خواهي نوشيد و ت34

 .را گفته ام
  .هي شدچونكه مرا فراموش كردي و مرا پشت سر خود انداختي، لهذا تو نيز متحمل قباحت و زناكاري خود خوا:  بنابراين خداوند يهوه چنين مي فرمايد35

 .آيا بر اهوله و اهوليبه داوري خواهي نمود؟ بلكه ايشان را از رجاسات ايشان آگاه ساز! اي پسر انسان:  و خداوند مرا گفت36
جهت و پسران خود را نيز كه براي من زاييده بودند، به .  زيرا كه زنا نموده اند و دست ايشان خون آلود است و با بتهاي خويش مرتكب زنا شده اند37

 .آنها از آتش گذرانيده اند تا سوخته شوند
 . و عالوه بر آن اين را هم به من كرده اند كه در همان روز مقْدس مرا بي عصمت كرده، سبت هاي مرا بي حرمت نموده اند38
ن را بي عصمت نمودند و هان اين عمل را در  زيرا چون پسران خود را براي بتهاي خويش ذبح نموده بودند، در همان روز به مقْدس من داخل شده، آ39

 .خانة من بجا آوردند
و چون ايشان رسيدند، خويشتن را براي ايشان غسل دادي و سرمه به .  بلكه نزد مرداني كه از دور آمدند، فرستاديد كه نزد ايشان قاصدي فرستاده شد40

 .چشمانت كشيدي و خود را به زيورهايت آرايش دادي
 .اخري كه سفره پيش آن آماده بود نشسته، بخور و روغن مرا به آن نهادي و بر بستر ف41
و همراه آن گروه عظيم صابيان از بيابان آورده شدند كه دستبندها بر دستها و تاجهاي فاخر بر سر هر دو .  و در آن آوازِ گروه عياشان مسموع  شد42

 .آنها گذاشتند
 آيا ايشان اآلن با او زنا خواهند كرد و او با ايشان؟: سوده شده بود گفتم و من دربارة آن زني كه در زناكاري فر43

 .     همچنان به آن دو زن قباحت پيشه يعني اُهوله و اُهوليبه درآمدند.  و به او درآمدند به نهجي كه نزد فاحشه ها درمي آيند44

 .د رسانيد، زيرا كه ايشان زانيه مي باشند و دست ايشان خون آلود است پس مردان عادل بر ايشان قصاص زنان زناكار و خونريز را خواهن45
 .و ايشان را مشوش ساخته، به تاراج تسليم خواهم نمود. من گروهي به ضد ايشان خواهم برانگيخت:  زيرا خداوند يهوه چنين مي فرمايد46
و پسران و دختران ايشان را كشته، خانه هاي ايشان را به آتش . خواهند كرد و آن گروه ايشان را به سنگها سنگسار نموده، به شمشيرهاي خود پاره 47

 .خواهند سوزانيد
و متحمل گناهان بتهاي خويش خواهيد . پس جميع زنان متنبه خواهند شد كه مثل شما مرتكب قباحت رسانيد.  و قباحت را از زمين نابود خواهم ساخت48

 .مي باشمشد و خواهيد دانست كه من خداوند يهوه 
 

24 

 : و در روز دهم ماه دهم از سال نهم كالم خداوند بر من نازل شده، گفت1
 .اي پسر انسان اسم امروز را براي خود بنويس، اسم همين روز را، زيرا كه در همين روز پادشاه بابل بر اورشليم هجوم آورد 2
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 .آن را بگذار و آب نيز در آن بريز. ديگ را بگذار: اوند يهوه چنين مي گويدخد:  و براي اين خاندان فتنه انگيز مثَلي آورده، به ايشان بگو3
 . قطعه هايش يعني هر قطعه نيكو و ران و دوش را درميانش جمع كن و از بهترين استخوانها آن را پر ساز4
 .ي كه در اندورنش هست پخته شود و بهترين گوسفندان را بگير و استخوانها را زيرش دسته كرده، آن را خوب بجوشان تا استخوانهاي5
آن را به ! واي بر آن ديگي كه زنگش درميانش است و زنگش از ميانش درنيامده است! واي بر آن شهر خونريز:  بنابراين خداوند يهوه چنين مي گويد6

 .قطعه هايش بيرون آور و قرعه بر آن انداخته نشود
 .صخرة صاف نهاد و بر زمين نريخت تا از خاك پوشانيده شودآن را بر .  زيرا خوني كه ريخت درميانش مي باشد7
 . من خون او را بر صخرة صاف نهادم كه پنهان نشود تا آنكه حدت خشم را برانگيخته انتقام بكشم8
 .من نيز تودة هيزم را بزرگ خواهم ساخت! واي بر آن شهرخونريز:  بنابراين خداوند يهوه چنين مي گويد9
 .ر و آتش بيفروز و گوشت را مهيا ساز و ادويه جات در آن بريز و استخوانها سوخته بشود هيزم زياد بياو10
 . پس آن را بر اخگر خالي بگذار تا تابيده شده مسش سوخته گردد و نجاستش در آن گداخته شود و زنگش نابود گردد11
 .   زنگش در آتش بشودپس.  او از مشقّت ها خسته گرديد، اما زنگ بسيارش از وي بيرون نيامد12

لهذا تا غضب خود را بر تو به اتمام نرسانم، ديگر از نجاست خود طاهر نخواهي . اما طاهر نشدي.  در نجاسات تو قباحت است چونكه تو را تطهير نمودم13
 .شد

دست نخواهم برداشت و شفقت : وه مي گويدپس خداوند يه.  من كه يهوه هستم اين را گفته ام و به وقوع خواهد پيوست و آن را بجا خواهم آورد14
  .نخواهم نمود و پشيمان نخواهم شد و برحسب رفتارت و بر وفق اعمالت بر تو داوري خواهند كرد

 :    و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت15

 .ز چشمت جاري نشودماتم و گريه منما و اشك ا.  اي پسر انسان اينك من آرزوي چشمانت را بغْتَه از تو خواهم گرفت16
  .بلكه عمامه بر سرت بپيچ و كفش به پايت بكن و شاربهايت را مپوشان و طعام مرده را مخور.  آه بكش و خاموش شو و براي مرده ماتم بگير17

 . پس بامدادان با قوم تكلّم نمودم و وقت عصر زن من مرد و صبحگاهان به نهجي كه مأمور شده بودم عمل نمودم18
 آيا ما را خبر نمي دهي كه اين كارهايي كه مي كني به ما چه نسبت دارد؟: م به من گفتند و قو19

 : ايشان را جواب دادم كه كالم خداوند بر من نازل شده، گفت20
ت جانهاي شما است، بي خداوند يهوه چنين مي فرمايد كه هان من مقْدس خود را كه فخر جالل شما و آرزوي چشمان شما و لذّ: به خاندان اسرائيل بگو 21

 .و پسران و دختران شما كه ايشان را ترك خواهيد كرد، به شمشير خواهند افتاد. عصمت خواهم نمود
 .شاربهاي خود را نخواهيد پوشانيد و طعام مردگان را نخواهيد خورد.  و به نهجي كه من عمل نمودم، شما عمل خواهيد نمود22
بلكه به سبب گناهان خود كاهيده شده، بسوي يكديگر آه . شما در پايهاي شما بوده، ماتم و گريه نخواهيد كرد عمامه هاي شما بر سر و كفشهاي 23

 .   خواهيد كشيد

و حيني كه اين واقع شود خواهيد دانست كه من خداوند يهوه مي .  و حزقيال براي شما آيتي خواهد بود موافق هر آنچه او كرد، شما عمل خواهيد نمود24
 .باشم

در روزي كه من قوت و سرور فخر و آرزوي چشمان و رفعت جانهاي ايشان يعني پسران و دختران ايشان را از ايشان گرفته !  و اما تو اي پسر انسان25
 .باشم، آيا واقع نخواهد شد

  كه در آن روز هركه رهايي يابد نزد تو آمده، اين را به سمع تو خواهد رسانيد؟26

 ».انت براي آناني كه رهايي يافته اند بازخواهد شد و متكلّم شده، ديگر گنگ نخواهي دانست كه من يهوه مي باشم پس در آن روز ده27
 

25 

 : و كالم خداوند بر من نازل شده، و گفت1
 .اي پسر انسان نظر خود را بر بني عمون بدار و به ضد ايشان نبوت نما 2
چونكه دربارة مقْدسِ من حيني كه بي عصمت شد و دربارة زمين : خداوند يهوه چنين مي فرمايد!  را بشنويدكالم خداوند يهوه:  و به بني عمون بگو3

  حيني كه ويران گرديد و دربارة خاندان يهودا، حيني كه به اسيري رفتند هه گفتي، اسرائيل،

و خيمه هاي خود را درميان تو زده، مسكن هاي خويش را در تو برپا .  بنابراين همانا من تو را به بني مشرق تسليم مي كنم تا در تو تصرف نمايند4
و ربه را آرامگاه شتران و زمين بني عمون را خوابگاه گله ها خواهم گردانيد . و ايشان ميوة تو را خواهند خورد و شير تو را خواهند نوشيد. خواهند نمود

 .     و خواهيد دانست كه من يهوه هستم

 چونكه تو بر زمين اسرائيل دستك مي زني و پا بر زمين مي كوبي و به تمامي كينة دل خود شادي مي نمايي،: اوند يهوه چنين مي گويد زيرا خد6
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بود و تو را ازميان قوم ها منقطع ساخته، از ميان كشورها نا.  بنابراين هان من دست خود را بر تو دراز خواهم كرد و تو را تاراج امت ها خواهم ساخت7
 .و چون تو را هالك ساخته باشم، آنگاه خواهي دانست كه من يهوه هستم. خواهم ساخت

 چونكه موآب و سعيرگفته اند كه اينك خاندان اسرائيل مانند جميع امت ها مي باشند،«:  خداوند يهوه چنين مي گويد8

 زمين مي باشد يعني بيت يشيموت و بعل معون و قريه تايم مفتوح خواهم  بنابراين اينك من حدود موآب را از شهرها يعني از شهرهاي حدودش كه فخر9
 .ساخت

 .مفتوح خواهم ساخت و به تصرف ايشان خواهم داد تا بني عمون ديگر در ميان امت ها مذكور نشوند بني مشرق آن را با بني عمْون  براي10
 ».يهوه مي باشم و بر موآب داوري خواهم نمود و خواهند دانست كه من 11
 از اين جهت كه ادوم از خاندان يهودا انتقام كشيده اند و در انتقام كشيدن از ايشان خطايي عظيم ورزيده اند،«:  خداوند يهوه چنين مي گويد12

خت و آن را ويران كرده، از تيمان تا دست خود را بر اَدوم دراز كرده، انسان و بهايم را از آن منقطع خواهم سا:  بنابراين خداوند يهوه چنين مي فرمايد13
 .ددان به شمشيرخواهند افتاد

و خداوند يهوه مي گويد كه .  و به دست قوم خود اسرائيل انتقام خود را از اَدوم خواهم كشيد و موافق خشم و غضب من به اَدوم عمل خواهند نمود14
 ».انتقام مرا خواهند فهميد

 نكه فلسطينيان انتقام كشيدند و با كينة دل خود انتقام سخت كشيدند تا آن را به عداوت ابدي خراب نمايند،چو«:  خداوند يهوه چنين مي گويد15

اينك من دست خود را بر فلسطينيان دراز نموده، كريتيان را منقطع خواهم ساخت و باقي ماندگان ساحل دريا را :  بنابراين خداوند يهوه چنين مي فرمايد16
 .هالك خواهم نمود

 ».پس چون انتقام خود را از ايشان كشيده باشم، آنگاه خواهند دانست كه من يهوه هستم.  و با سرزنش غضب آميز انتقام سخت از ايشان خواهم گرفت17
 

26 

 : و در سال يازدهم در غرة ماه واقع شد كه كالم خداوند بر من نازل شده، گفت1
اي پسر انسان چونكه صوردربارة اورشليم مي گويد هه، دروازة امت ها شكسته شد و حال به من منتقل گرديده است؛ و چون او خراب گرديد من توانگر  2

 .خواهم شد
جي كه دريا امواج خود را هان اي صور من به ضد تو مي باشم و امت هاي عظيم بر تو خواهم برانگيخت به نه:  بنابراين خداوند يهوه چنين مي گويد3

 .برمي انگيزاند
 . و حصار صور را خراب كرده، برجهايش را منهدم خواهند ساخت و غبارش را از آن خواهم رفت و آن را به صخره اي صاف تبديل خواهم نمود4
 .و آن تاراج امت ها خواهد گرديد. ته ام و او محل پهن كردن دامها درميان دريا خواهد شد، زيرا خداوند يهوه مي فرمايد كه من اين را گف5
  .پس ايشان خواهند دانست كه من يهوه هستم.  و دخترانش كه در صحرا مي باشند، به شمشير كشته خواهند شد6

به ها و سواران و اينك من نبوكدرصّر پادشاه بابل، پادشاه پادشاهان را از طرف شمال بر صور با اسبان و ارا«:  زيرا خداوند يهوه چنين مي فرمايد7
 .جميعت و خلق عظيمي خواهم آورد

و سنگرها در برابر تو خواهد ساخت و متَرسها در برابر تو . و برجها به ضد تو بنا خواهد نمود.  و او دختران تو را در صحرا به شمشير خواهد كشت8
 .برپا خواهد داشت

 .ا تبرهاي خود منهدم خواهم ساخت و منجنيقهاي خود را بر حصارهايت آورده، برجهايت را ب9
و چون به دروازه هايت داخل شود چنانكه به شهر رخنه دار درمي آيند، .  و اسبانش آنقدر زياد خواهد بود كه گَرد آنها تو را خواهد پوشانيد10

 .حصارهايت از صداي سواران و ارابه ها و كالسكه ها متزلزل خواهد گرديد
 .  و بناهاي فخر تو به زمين خواهد افتاد. كوچه هايت را پايمال كرده، اهل تو را به شمشير خواهد كشت و به سم اسبان خود همة 11

و سنگها و . و حصارهايت را خراب نموده، خانه هاي مرغوب تو را منهدم خواهند نمود.  و توانگري تو را تاراج نموده، تجارت تو را به يغما خواهند برد12
 . خواهند ريختچوب و خاك تو را در آب

 .  و آواز نغمات تو را ساكت خواهم گردانيد كه صداي عودهايت ديگر مسموع نشود13

من كه يهوه : زيرا خداوند يهوه مي فرمايد.  و تو را به صخره اي صاف مبدل خواهم گردانيد تا محل پهن كردن دامها بشوي و بار ديگر بنا نخواهي شد14
  .هستم اين را گفته ام

آيا جزيره ها از صداي انهدام تو متزلزل نخواهد شد هنگامي كه مجروحان ناله كشند و درميان تو كشتار عظيمي : وند يهوه به صور چنين مي گويد خدا15
 شود؟ 
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سها ملبس شده، بر و به تر. و رداهاي خود را از خود بيرون كرده، رخوت قالّبدوزي خويش را بكنند.  و جميع سروران دريا از كرسيهاي خود فرود آيند16
 .    زمين بنشينند و آناًفآناً لرزان گرديده، دربارة تو متحير شوند

آن شهر نامداري كه در دريا زورآور مي بود كه با ! اي كه از دريا معمور بودي چگونه تباه گشتي:  پس براي تو مرثيه خوانده، تو را خواهند گفت17
 .يا مستولي مي ساختساكنان خود هيبت خويش را برجميع سكنة در

 . اآلن در روز انهدام تو جزيره ها مي لرزند، و جزايري كه در دريا مي باشد، از رحلت تو مدهوش مي شوند18
چون تو را شهر مخروب مثل شهرهاي غيرمسكون گردانم و لجه ها را بر تو برآورده، تو را به آبهاي بسيار مستور :  زيرا خداوند يهوه چنين مي گويد19
 زم،   سا

 آنگاه تو را با آناني كه به هاويه فرو مي روند، نزد قوم قديم فرود آورده، تو را در اسفلهاي زمين در خرابه هاي ابدي با آناني كه به هاويه فرو مي روند 20
 .ساكن خواهم گردانيد تا ديگر مسكون نشوي و ديگرجالل تو را در زمين زندگان جاي نخواهي داد

 ».تو را محلّ وحشت خواهم ساخت كه نابود خواهي شد و تو را خواهند طلبيد اما تا ابداآلباد يافت نخواهي شد:  مي گويد و خداوند يهوه21
 

27 

 : و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت1
 !اما تو اي پسر انسان براي صُور مرثيه بخوان 2
اي صُور تو گفته اي كه من : خداوند يهوه چنين مي گويد! ي بسيار تاجر طوايف مي باشياي كه نزد مدخل دريا ساكني و براي جزيره ها:  و به صُور بگو3

 .  كمال زيبايي هستم

 . حدود تو در وسط دريا است و بنّايانت زيبايي تو را كامل ساخته اند4
 .ازند همة تخته هايت را از صنوبر سنيِر ساختند و سرو آزاد لبنان را گرفتند تا دكَلْها براي تو بس5
 .       پاروهايت را از بلوطهاي باشان ساختند و نشيمنهايت را از شمشاد جزاير كتيم كه به عاج منبت شده بود ترتيب دادند6

 .و شراع تو از آسمانجوني و ارغوان از جزاير اَليشَه بود.  كتان مطرز مصري بادبان تو بود تا براي تو علَمي بشود7
 . پاروزن تو بودند و حكماي تو اي صور كه در تو بودند ناخدايان تو بودند اهل سيدون و اَرواد8
 .تمامي كشتيهاي دريا و مالّحان آنها در تو بودند تا براي تو تجارت نمايند.  مشايخ جبيل و حكمايش در تو بوده، قالّفان تو بودند9
 .ودها بر تو آويزان كرده، ايشان تو را زينت دادندسپرها و خ.  فارس و لُود و فُوط در افواجت مردان جنگي تو بودند10
و سپرهاي خود را بر حصارهايت از هر طرف آويزان كرده، ايشان .  بني ارواد با سپاهيانت بر حصارهايت از هر طرف و جماديان بر برجهايت بودند11

 .زيبايي تو را كامل ساختند
 .    نقره و آهن و روي و سرب به عوض بضاعت تو مي دادند. ند ترشيش به فراواني هر قسم اموالْ سوداگران تو بود12

 .جانهاي مردمان و آالت مس به عوض متاع تو  مي دادند.  ياوان و توبال و ماشك سوداگران تو بودند13
 . اهل خاندان تُو جرمه اسبان و سواران و قاطران به عوض بضاعت تو مي دادند14
 .شاخهاي عاج و آبنوس را با تو معاوضت مي كردند. اير بسيار بازارگانان دست تو بودند بني ددان سوداگران تو و جز15
 .بهرمان واَرغَوان و پارچه هاي قالّبدوزي و كتان نازك و مرجان و لعل به عوض بضاعت تو مي دادند.  اَرام به فراواني صنايع تو سوداگران تو بودند16
 .تو بودند، گندم منّيت و حلوا و عسل و روغن و بلسان به عوض متاع تو مي دادند يهودا و زمين اسرائيل سوداگران 17
 . دمشق به فراواني صنايع تو و كثرت هر قسم اموال با شراب حلْبون و پشم سفيد با تو سودا مي كردند18
 .     ز متاعهاي تو بودآهن مصنوع و سليخه و قصب الذريره ا.  ودان و ياوان ريسمان به عوض بضاعت تو مي دادند19

 . ددان با زين پوشهاي نفيس به جهت سواري سوداگران تو بودند20
 .با بره ها و قوچها و بزها با تو داد و ستد مي كردند.  عرب و همة سروران قيدار بازارگانان دست تو بودند21
 . سنگ گرانبها و طال به عوض بضاعت تو مي دادندبهترين همة ادويه جات و هرگونه.  تجارشَبا و رعمه سوداگران تو بودند22
 . حران و كَنَّه و عدن و تجارشَبا وآشور و كلْمد سوداگران تو بودند23
 اينان با نفايس و رداهاي آسمانجوني و قالّبدوزي و صندوقهاي پر از رختهاي فاخر ساخته شده از چوب سرو آزاد و بسته شده با ريسمانها در 24

 . تو سوداگران تو بودندبازارهاي
 .پس در وسط دريا توانگر و بسيار مغزّز گرديدي.  كشتيهاي ترشيش قافله هاي متاع تو بودند25
 . پاروزنانت تو را به آبهاي عظيم بردند و باد شرقي تو را درميان دريا شكست26
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مردان جنگي كه در تو بودند، با تمامي جمعيتي كه در ميان تو بودند در  اموال و بضاعت و متاع و مالّحان و ناخدايان و قالّفان و سوداگران و جميع 27
 . روز انهدام تو در وسط دريا افتادند

 . از آواز فرياد ناخدايانت ساحلها متزلزل گرديد28
 . و جميع پاروزنان و مالّحان و همة ناخدايان دريا از كشتيهاي خود فرود آمده، در زمين مي ايستند29
 .و آوازخود را بلند كرده، به تلخي ناله مي كنند و خاك بر سر خود ريخته، در خاكستر مي غلطند و براي ت30
 . و براي تو موي خود را كنده، پالس مي پوشند و با مرارت جان و نوحة تلخ براي تو گريه مي كنند31
 كيست مثل صور و كيست مثل آن شهري كه در ميان دريا خاموش :و بر تو نوحه گري نموده، مي گويند.   و در نوحة خود براي تو مرثيه مي خوانند32

 شده است؟

 هنگامي كه بضاعت تو از دريا بيرون  مي آمد، قومهاي بسياري را سير مي گردانيدي و پادشاهان جهان را به فراواني اموال و متاع خود توانگر مي 33
 .ساختي

 .اع و تمامي جمعيت تو درميانت تلف شد اما چون از دريا، در عمق هاي آبها شكسته شدي، مت34
 . جميع ساكنان جزاير به سبب تو متحير گشته و پادشاهان ايشان به شدت دهشت زده و پريشان حال گرديده اند35
 ». تجار قوم ها بر تو صفير مي زنند و تو محل دهشت گرديده، ديگر تا به ابد نخواهي بود36

 
28 

 :ده، گفت و كالم خداوند بر من نازل ش1
چونكه دلت مغرور شده است و مي گويي كه من خدا هستم و بر كسي خدايان در : خداوند يهوه چنين مي فرمايد: اي پسران انسان به رئيس صور بگو 2

 .وسط دريا نشسته ام، و هرچند انسان هستي و نه خدا، ليكن دل خود را مانند دل خدايان ساخته اي
 هستي و هيچ سري از تو مخفي نيست؟ اينك تو از دانيال حكيم تر 3

 . و به حكمت و فطانت خويش توانگري براي خود اندوخته و طال و نقره در خزاين خود جمع نموده اي4
 . به فراواني حكمت و تجارت خويش دولت خود را افزوده اي پس به سبب توانگري ات دلت مغرور گرديده است5
 چونكه تو دل خود را مثل دل خدايان گردانيده اي،:  بنابراين خداوند يهوه چنين مي فرمايد6

 . پس اينك من غريبان و ستم كيشان امت ها را بر تو خواهم آورد كه شمشيرهاي خود را به ضد زيبايي حكمت تو كشيده، جمال تو را ملوث سازند7
 .ي مردپس به مرگ آناني كه درميان دريا كشته شوند خواه.  و تو را به هاويه فرود آورند8
 . آيا به حضور قاتالن خود خواهي گفت كه من خدا هستم؟ ني بلكه در دست قاتالنت انسان خواهي بود و نه خدا9
  . از دست غريبان به مرگ نامختونان كشته خواهي شد، زيرا خداوند يهوه مي فرمايد كه من اين را گفته ام10

 : و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت11
 .تو خاتم كمال و مملّو حكمت و كامل جمال هستي: سان، براي پادشاه صور مرثيه بخوان و وي را بگو خداوند يهوه چنين مي فرمايداي پسر ان 12
مرد  در عدن در باغ خدا بودي و هرگونه سنگ گرانبها از عقيقِ احمر و ياقوت اصفر و عقيقِ سفيد و زبرجد و جزْع و يشْب و ياقوت كبود و بهرمان و ز13

 .و صنعت دفّها و نايهايت در تو از طال بود كه در روز خلقت تو آنها مهيا شده بود. پوشش تو بود
 .و درميان سنگهاي آتشين مي خراميدي. و تو را نصب نمودم تا بر كوه مقدس خدا بوده باشي.  تو كروبي مسح شدة سايه گستر بودي14
 . نصافي در تو يافت شد به رفتار خود كامل بودي از روزي كه آفريده شدي تا وقتي كه  بي ا15

و تو را اي كروبي سايه گستر، از ميان . پس خطا ورزيدي و من تو را از كوه خدا بيرون انداختم.  اما از كثرت سوداگري ات بطن تو را از ظلم پر ساختند16
 .سنگهاي آتشين تلف نمودم

لهذا تو را بر زمين مي اندازم و تو را پيش روي پادشاهان مي گذارم . الت حكمت خود را فاسد گردانيدي دل تو از زيبايي ات مغرور گرديد و به سبب جم17
 .تا بر تو بنگرند

پس آتشي ازميانت بيرون مي آورم كه تو را بسوزاند و تو را به نظر .  به كثرت گناهت و بي انصافيِ تجارتت، مقْدس هاي خويش را بي عصمت ساختي18
 .گانت بر روي زمين خاكستر خواهم ساختجميع بينند

  .و تو محلّ دهشت شده، ديگر تا به ابد نخواهي بود.  و همة آشنايانت ازميان قوم ها بر تو متحير خواهند شد19

 : و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت20
 .اي پسر انسان نظر خود را بر صيدون بدار و به ضدش نبوت نما 21
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و حيني كه بر او داوري كرده . اينك اي صيدون من به ضد تو هستم و خويشتن را درميان تو تمجيد خواهم نمود: يهوه چنين مي فرمايد و بگو خداوند 22
 .و خويشتن را در وي تقديس نموده باشم، آنگاه خواهند دانست كه من يهوه هستم

پس خواهند دانست . شيري كه از هر طرف بر او مي آيد درميانش خواهند افتادو مجروحان به شم.  و وبا در او و خون در كوچه هايش خواهم فرستادم23
 .كه من يهوه هستم

پس خواهند .  و بار ديگر براي خاندان اسرائيل از جميع مجاوران ايشان كه ايشان را خوار مي شمارند، خاري خلنده و شوك رنج آورنده نخواهد بود24
 .دانست كه من خداوند يهوه مي باشم

هنگامي كه خاندان اسرائيل را از قوم هايي كه درميان ايشان پراكنده شده اند جمع نموده، خويشتن را از ايشان پراكنده «: خداوند يهوه چنين مي گويد 25
 .  ساكن خواهند شدشده اند جمع نموده، خويشتن را از ايشان به نظر امت ها تقديس كرده باشم، آنگاه در زمين خودشان كه به بندة خود يعقوب داده ام

و چون برجميع مجاوران ايشان كه ايشان را حقير مي .  و در آن به امنيت ساكن شده، خانه ها بنا خواهند نمود و تاكستانها غرس خواهند ساخت26
  .شمارند داوري كرده باشم، آنگاه به امنيت ساكن شده، خواهند دانست كه من يهوه خداي ايشان مي باشم

 
29 

 :وز دوازدهم ماه دهم از سال دهم كالم خداوند بر من نازل شده، گفتو در ر 1
 .اي پسر انسان نظر خود را به طرف فرعون پادشاه مصر بدار و به ضد او و تمامي مصر نبوت نما 2
 اينك اي فرعون پادشاه مصر : خداوند يهوه چنين مي فرمايد :  و متكلم شده بگو3

 !    بزرگ كه درميان نهرهايت خوابيده اي و مي گويي نهر من از آن من است و من آن را به جهت خود ساخته اماي اژدهاي . من به ضّد تو هستم

 لهذا قالّبها در چانه ات مي گذارم و ماهيان نهرهايت را به فلسهايت خواهم چسبانيد و تو را ازميان نهرهايت بيرون خواهم كشيد و تمامي ماهيان 4
 .خواهند چسبيدنهرهايت به فلسهاي تو 

و تو را خوراك حيوانات زمين و مرغان هوا .  و تو را خواهم ساخت و به روي صحرا افتاده، بار ديگر تو را جمع نخواهند كرد و فراهم نخواهند آورد5
 . خواهم ساخت

 .ند و جميع ساكنان مصر خواهند دانست كه من يهوه هستم چونكه ايشان براي خاندان اسرائيل عصاي نثين بود6
و كمرهاي جميع ايشان را لرزان . و چون بر تو تكيه نمودند، شكسته شدي.  چون دست تو را گرفتند، خرد شدي و كتفهاي جميع ايشان را چاك زدي7

  .گردانيدي

 .انسان و بهايم را از تو منقطع خواهم ساخت اينك من بر تو شمشيري آورده،  « : بنابراين خداوند يهوه چنين مي فرمايد8
 . نهر از آن من است و من آن را ساخته ام :پس خواهند دانست كه من يهوه هستم، چونكه مي گفت.  و زمين مصر ويران و خراب خواهد شد9
 .ساخت تا اَسوان و تا حدود حبشستان بالكّل خراب و ويران خواهم   بنابراين اينك من به ضّد تو و به ضّد نهرهايت هستم و زمين مصر را از مجدل10ْ
 . كه پاي انسان از آن عبور ننمايد و پاي حيوان از آن گذر نكند و مدت چهل سال مسكون نشود11
و مصريان را .  و زمين مصر را در ميان زمينهاي ويران خواهم ساخت و شهرهايش درميان شهرهاي مخروب مدت چهل سال خراب خواهد ماند12

 .متفرق خواهم ساختدرميان امت ها پراكنده و درميان كشورها 
 .     جمع خواهم نمود بعد از انقضاي چهل سال مصريان را از قوم هايي كه درميان آنها پراكنده شوند،«:  زيرا خداوند يهوه چنين مي فرمايد13

 .   مملكت پست خواهد بود و اسيران مصر را بازآورده، ايشان را به زمين فَتْروس يعني به زمين مولد ايشان راجع خواهم گردانيد و در آنجا14

 . و آن پست ترين ممالك خواهد بود و بار  ديگر بر طوايف برتري نخواهد نمود و من   ايشان را قليل خواهم ساخت تا بر امت ها حكمراني ننمايند15
پس خواهند دانست كه من خداوند يهوه . ياد آورند و آن بار ديگر براي خاندان اسرائيل محل اعتماد نخواهد بود تا بسوي ايشان متوجه شده، گناه را به 16

 .هستم
 : و در روز اول ماه اول از سال بيست و هفتم كالم خداوند بر من نازل شده، گفت17
. ه شداي پسر انسان نبوكَدرصْر پادشاه بابل از لشكر خود به ضّد صور خدمت عظيمي گرفت كه سرهاي همه بي مو گرديد و دوشهاي همه پوست كند 18

 . ليكن از صور به جهت خدمتي كه به ضّد آن نموده بود، خودش و لشكرش هيچ مزد نيافتند

اينك من زمين مصر را به نَبوكدرصّر پادشاه بابل خواهم بخشيد و جمعيت آنرا گرفتار كرده، غنيمتش را به يغما و :  لهذا خداوند يهوه چنين مي فرمايد19
 .د تا اجرت  لشكرش بشوداموالش را به تاراج خواهد بر

 . زمين مصر را به جهت خدمتي كه كرده است، اجرت او خواهم داد چونكه اين كار را براي من كرده اند:  و خداوند يهوه مي گويد20

 . يهوه هستمو دهان تو را درميان ايشان خواهم گشود، پس خواهند دانست كه من .  و در آن روز شاخي براي خاندان اسرائيل خواهم رويانيد21
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 : و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت1
 !ولوله كنيد و بگوييد واي بر آن روز: خداوند يهوه چنين مي فرمايد:  اي پسر انسان نبوت كرده بگو2
 ! روز ابرها و زمان امت ها خواهد بود !  زيرا كه آن روز نزديك است و روز خداوند نزديك است3
و جمعيت آنرا گرفتار خواهند كرد و . ود مي آيد و چون كشتگان در مصر بيفتند، آنگاه درد شديدي بر حبش مستولي خواهد شد و شمشيري بر مصر فر4

 .اساسهايش منهدم خواهد گرديد
 . و حبش و فُوط و لُود و تمامي قومهاي مختلف و كُوب و اهل زمين عهد همراه ايشان به شمشير خواهند افتاد5
و قول . و از مجدل تا اَسوان در ميان آن به شمشير خواهند افتاد.  معاونان مصر خواهند افتاد و فخر قوت آن فرود خواهد آمد :ن مي فرمايد و خداوند چني6

 .خداوند يهوه اين است
 . و درميان زمينهاي ويران ويران خواهند شد و شهرهايش درميان شهرهاي مخروب خواهد بود7
 . افروخته باشم و جميع انصارش شكسته شوند، آنگاه خواهند دانست كه من يهوه هستم و چون آتشي در مصر8
و بر ايشان درد شديدي مثل روز مصر مستولي خواهد .  و در آن روز قاصدان از حضور من به كشتيها بيرون رفته، حبشيان مطمئن را خواهند ترسانيد9

 .زيرا اينك آن مي آيد. شد
 .من جمعيت مصر را به دست نبوكدرصَّر پادشاه بابل تباه خواهم ساخت « :ي گويد و خداوند يهوه چنين م10
و شمشيرهاي خود را بر مصر كشيده، زمين را از كشتگان پر خواهند .  او با قوم خود و ستمكشان امت ها آورده خواهند شد تا آن زمين ويران سازند11

 .ساخت
من كه يهوه . و زمين را با هرچه در آن است، به دست غريبان ويران خواهم ساخت.  دست اشرار خواهم فروخت و نهرها را خشك گردانيده، زمين را به12

 . هستم گفته ام

و خوف . و بار ديگر رئيسي از زمين مصر نخواهد برخاست. بتها را نابود ساخته، اصنام را از نُوف تلف خواهم نمود « : و خداوند يهوه چنين مي فرمايد13
 .ن مصر مستولي خواهم ساختبر زمي

 .و بر تو داوري خواهم نمود.  و فَتّروس را خراب نموده، آتشي در صُوغن خواهم افروخت14
 . و غضب خود را بر سين كه مالذ مصر است ريخته، جمعيت نُو را منقطع خواهم ساخت15
 .      ح خواهد شد و خصمان در وقت روز برنُوف خواهند آمد و چون آتشي در مصر افروخته باش، سين به درد سخت مبتال و نُو مفتو16

 . جوانان آون و فيبستْ به شمشير خواهند افتاد و اهل آنها به اسيري خواهند رفت17
آن را خواهند  و روز در تَحقَحيس تاريك خواهد شد و حيني كه يوغهاي مصر را در آنجا شكسته باشم و فخر قوتش در آن تلف شده باشد و ابرها 18

 .پوشاند و دخترانش به اسيري خواهند رفت
  . پس چون بر مصر داوري كرده باشم، آنگاه خواهند دانست كه من يهوه هستم19

 : و در روز هفتم ماه اول از سال يازدهم، كالم خداوند بر من نازل شده، گفت20
شكسته بندي نخواهد شد و بر آن مرهم نخواهند گذارد و كرباس نخواهند بست تا  اي پسر انسان بازوي فرعون پادشاه مصر را خواهم شكست و اينك 21

 .قادر بر گرفتن شمشير بشود
هان من به ضّد فرعون پادشاه مصر هستم و هر دو بازوي او هم درست و هم شكسته را خرد خواهم كرد و :  بنابراين خداوند يهوه چنين مي گويد22

 .شمشير را از دستش خواهم انداخت
 . و مصريان را در ميان امت ها پراكنده و درميان كشورها متفرق خواهم ساخت23
 كشتگان  و بازوهاي فرعون را خواهم شكست كه به حضور وي به نالة.  بازوهاي پادشاه بابل را تقويت نموده، شمشير خود را به دست او خواهم داد24

 .ناله خواهد كرد
و بازوهاي فرعون را خواهد افتاد و چون شمشير خود . ت خواهم نمود و بازوهاي پادشاه بابل را تقويت خواهم نمود پس بازوهاي پادشاه بابل را تقوي25

 .را به دست پادشاه بابل داده باشم و او آن را بر زمين مصر دراز كرده باشد، آنگاه خواهم دانست كه من يهوه هستم
 . ان را در كشورها متفرق ساخته باشم، ايشان خواهند دانست كه من يهوه هستم و چون مصريان را درميان امت ها پراكنده و ايش26

 
31 

 : و در روز اول ماه سوم از سال يازدهم، كالم خداوند بر من نازل شده، گفت1
 كيست كه در بزرگي ات به او شابهت داري؟:  اي پسر انسان به فرعون پادشاه مصر و به جمعيت او بگو2

 . آزاد لبنان با شاخه هاي جميل و برگهاي سايه گستر و قد بلند مي بود و سر او به ابرها مي بود اينك آشورسرو3
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و لجه او را بلند ساخت كه نهرهاي آنها بهر طرف بوستان آن جاري مي شد و جويهاي خويش را بطرف همة درختان صحرا روان مي .  آبها او را نمو داد4
 .  ساخت

 .ز جميع درختان صحرا بلندتر شده، شاخه هايش زياده گرديد و اغصان خود را نمو داده، آنها از كثرت آبها بلند شد از اين جهت قد او ا5
و جميع امت هاي عظيم در سايه اش سكني . و تمامي حيوانات صحرا زير اغصانش بچه آوردند.  و همة مرغان هوا در شاخه هايش آشيانه ساختند6

 .گرفتند
 .ود و در درازي شاخه هاي خويش خوشنما شد چونكه ريشه اش نزد آبهاي بسيار بود پس در بزرگي خ7
و چنارها مثل اغصانش نبود بلكه هيچ درخت در باغ خدا . و صنوبرها به شاخه هايش مشابهت نداشت.  سروهاي آزاد باغ خدا آن را نتوانست پنهان كرد8

 .به زيبايي او مشابه نبود
 . هايش به حدي زيبايي دادم كه همة درختان عدن كه در باغ خدا بود بر او حسد بردند من او را به كثرت شاخه 9

 چونكه قد تو بلند شده است، و او سر خود را در ميان ابرها برافراشته و دلش از بلنديش مغرور گرديده است، :  بنابراين خداوند يهوه چنين مي فرمايد10

و من او را به سبب شرارتش . رين پادشاه امت ها تسليم خواهم نمود و او آنچه را كه مي بايد به وي خواهد كرد از اين جهت من او را به دست قوي ت11
 .بيرون خواهم انداخت

د و شاخه هايش بر كوهها و در جميع دره ها خواهد افتاد و اغصان او نز.  و غريبان يعني ستمكيشان امت ها او را منقطع ساخته، ترك خواهند نمودم12
 .و جميع قوم هاي زمين از زير ساية او فرود آمده، او را ترك خواهند نمود. همة واديهاي زمين شكسته خواهد شد

 . و همة مرغان هوا بر تنة افتادة او آشيانه گرفته، تمامي حيوانات صحرا بر شاخه هايش ساكن خواهند شد13
14و زورآوران آنها از همگاني كه .  خود را بلند نكنند و سرهاي خود را درميان ابرها برنيفرازند تا آنكه هيچكدام از درختاني كه نزد آبها مي باشند قد

  .زيرا كه جميع آنها در اسفلهاي زمين درميان پسران انساني كه به هاويه فرود مي روند به مرگ تسليم شده اند. سيراب مي باشند، در بلندي خود نايستند

در روزي كه او به عالم اموات فرود مي رود، من ماتمي برپا مي نمايم و لجه را براي وي پوشانيده، نهرهايش را : د و خداوند يهوه چنين مي گوي15
 . و جميع درختان صحرا برايش ماتم خواهند گرفت. و آبهاي عظيم بازداشته خواهد شد و لبنان را براي وي سوگوارخواهم كرد. بازخواهم داشت

و جميع درختان . كه به هاويه فرود مي روند به عالم اموات فرود آورم، آنگاه امت ها را از صداي انهدامش متزلزل خواهم ساخت و چون او را با آناني 16
 .عدن يعني برگزيده و نيكوترين لبنان از همگاني كه سيراب مي شوند، در اسفلهاي زمين تسلّي خواهند يافت

 . همراه وي به عالم اموات فرود خواهند رفت  درميان امت ها زير ساية او ساكن مي بودند، و ايشان نيز با مقتوالن شمشير و انصارش كه17
 به كدام يك از درختان عدن در جالل و عظمت چنين شباهت داشتي؟ اما با درختان عدن به اسفلهاي زمين تو را فرود خواهند آورد و درميان نامختونان 18

 .وند يهوه مي گويد كه فرعون و تمامي جماعتش اين استخدا. با مقتوالن شمشير خواهي خوابيد
 

32 

 : و در روز اول ماه دوازدهم از سال دوازدهم واقع شد كه كالم خداوند بر من نازل شده، گفت1
ا در دريا هستي و آب را از  اما مانند اژده اي پسر انسان براي فرعون پادشاه مصر مرثيه بخوان و او را بگو تو به شير ژيان امت ها مشابه مي بودي، 2

 .بيني خود مي جهاني و آبها را به پايهاي خود حركت داده، نهرهاي آنها را گل آلود مي سازي
 .دام خود را به واسطة گروهي از قوم هاي عظيم بر تو خواهم گسترانيد و ايشان تو را در دام من برخواهند كشيد«:  خداوند يهوه چنين مي گويد3
 .مين ترك نموده، بر روي صحرا خواهم انداخت و همة مرغان هوا را بر تو فرود آورده، جميع حيوانات زمين را از تو سير خواهم ساخت و تو را بر ز4
 . و گوشت تو را بر كوهها نهاده، دره ها را از الش تو پر خواهم كرد5
 . واديها از تو پر خواهد شد و زميني را كه در آن شنا مي كني از خون تو تا به كوهها سيراب مي كنم كه6
 و هنگامي كه تو را منطفي گردانم، آسمان را خواهم پوشانيد و ستارگانش را تاريك كرده، آفتاب را به ابرها مستور خواهم ساخت و ماه روشنايي خود 7

 .را نخواهد داد
 . تاريكي بر زمينت خواهم آورد ،كه تمامي نيرهاي درخشندة آسمان را براي تو سياه كرده  و خداوند يهوه مي فرمايد،8
 . و چون هالكت تو را درميان امت ها بر زمينهايي كه ندانسته اي آورده باشم، آنگاه دلهاي قوم هاي عظيم را محزون خواهم ساخت9
و . شدت دهشتناك خواهند شدو چون شمشير خود را پيش روي ايشان جلوه دهم، پادشاهان ايشان به .  و قوم هاي عظيم را بر تو متحيرخواهم ساخت10

 ».در روز انهدام تو هر يك از ايشان براي جان خود هر لحظه اي خواهند لرزيد
 .شمشير پادشاه بابل برتو خواهد آمد«:  زيرا خداوند يهوه چنين مي گويد11
 .ه، تمامي جمعيتش هالك خواهند شد و به شمشيرهاي جباران كه جميع ايشان از ستمكيشان امت ها مي باشند غرور مصر را نابود ساخت12
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و سم بهايم آنها را گل آلود نخواهد . و پاي انسان ديگرآنها را گل آلود نخواهد ساخت.  و تمامي بهايم او را از كنارهاي آبهي عظيم هالك خواهم ساخت13
 .ساخت

 . نند روغن جاري خواهم ساختآبهاي آنها را ساكت گردانيده، نهرهاي آنها را ما:  آنگاه خداوند يهوه مي گويد14

 و چون زمين مصر را ويران كنم و آن زمين از هرچه در آن باشد خالي شود و چون جميع ساكنانش را هالك كنم، آنگاه خواهند دانست كه من يهوه 15
 .هستم

براي مصر و تمامي جمعيتش اين .  را خواهند خوانددختران امت ها اين مرثيه. مرثيه اي كه ايشان خواهند خواند همين است:  و خداوند يهوه  مي گويد16
  .مرثيه را خواهند خواند

 :     و در روز پانزدهم ماه از سال دوازدهم واقع شد كه كالم خداوند بر من نازل شده، گفت17

ه هاويه فرود مي روند، به اسفلهاي زمين فرود  اي پسر انسان براي جمعيت مصر وِلوِلَه نما و هم او را و هم دختران امت هاي عظيم را با آناني كه ب18
 .آور

 . از چه كس زيباتر هستي؟ فرود بيا و با نامختونان بخواب19
 .پس او را و تمامي جمعيتش را بكشيد. مصر به شمشير تسليم شده است.  ايشان درميان مقتوالن شمشير خواهند افتاد20
 . ايشان نامختون به شمشير كشته شده، فرود آمده، خواهند خوابيد. انصار او را خطاب خواهند كرد اقوياي جباران از ميان عالم اموات او را و 21

 .قبرهاي ايشان گرداگرد ايشان است و جميع ايشان كشته شده از شمشير افتاده اند.  درآنجا آشور و تمامي جمعيت او هستند22
جميع ايشان كه در زمين زندگان باعث هيبت بودند، . يت ايشان به اطراف قبرهاي ايشان اند كه قبرهاي ايشان به اسفلهاي هاويه قرارداده شد و جمع23

 .مقتول و از شمشير افتاده اند
قبرهاي ايشان گرداگرد ايشان است و جميع ايشان مقتول و از شمشير افتاده اند و به اسفلهاي زمين نامختون .  درآنجا عيالم و تمامي جمعيتش هستند24

 .پس با آناني كه به هاويه فرود مي روند، متحمل خجالت خويش خواهند بود.  زيرا كه در زمين زندگان باعث هيبت بوده اند ته اند،فرود رف
زيرا . قبرهاي ايشان گرداگرد ايشان است و جميع ايشان نامختون و مقتول شمشيرند.  بستري براي او و تمامي جمعيتش درميان مقتوالن قرارداده اند25

 .درميان كشتگان قرار داده شد. پس با آناني كه به هاويه فرود مي روند، متحمل خجالت خويش خواهند بود. كه در زمين زندگان باعث هيبت بودند
در زمين زيراكه . قبرهاي ايشان گرداگرد ايشان است و جميع ايشان نامختون و مقتول شمشيرند.  در آنجا ماشك و توبال تمامي جمعيت آنها هستند26

 .زندگان باعث هيبت بودند
و ايشان شمشيرهاي خود را زير .  نخواهند خوابيد  پس ايشان با جباران و نامختوناني كه افتاده اند كه با اسلحة جنگ خويش به هاويه فرود فته اند،27

 .باعث هيبت جباران بودندزيرا كه در زمين زندگان . و گناه ايشان بر استخوانهاي ايشان خواهد بود. سرهاي خود نهادند
 . و اما تو درميان نامختونان شكسته شده، با مقتوالن شمشير خواهي خوابيد28
و ايشان با نامختونان و آناني كه به .  در آنجا اَدوم و پادشاهانش و جميع سرورانش هستند كه در جبروت خود با مقتوالن شمشير قرار داده شدند29

 . خوابيدهاويه فرود مي روند خواهند
پس . از هيبتي كه به جبروت خويش باعث آن بودند، خجل خواهند شد.  در آنجا جميع رؤساي شمال و همة صيدونيان هستند كه با مقتوالن فرود رفتند30

 .متحمل خجالت خود خواهند شد. با مقتوالن شمشير نامختون خواهند خوابيد و با آناني كه به هاويه فرود مي روند
ند يهوه مي گويد كه فرعون چون اين را بيند درباره تمامي جمعيت خود خويشتن را تسلّي خواهد داد و فرعون و تمامي لشكر او به شمشير  و خداو31

 .   كشته خواهند شد

 شمشير درميان نامختونان پس فرعون و تمامي جمعيت او را با مقتوالن. من او را در زمين زندگان باعث هيبت گردانيدم:  زيرا خداوند يهوه مي گويد32
 .خواهند خوابانيد

 
33 

 : و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت1
اگر من شمشيري بر زميني آورم و اهل آن زمين كسي را از ميان خود گرفته، او را به : اي پسر انسان پسران قوم خود را خطاب كرده، به ايشان بگو 2

 جهت خود به ديده باني تعيين كنند،

 شمشير را بيند كه بر آن زمين مي آيد و كَرِنّا را نواخته، آن قوم را متنبه سازد،    و او 3

 . و اگر كسي صداي كَرِنّا را شنيده، متنبه نشود، آنگاه شمشير آمده، او را گرفتار خواهد ساخت و خونش بر گردنش خواهد بود4
 .ودش خواهد بود و اگر متنبه مي شد جان خود را مي رهانيد چونكه صداي كَرِنّا را شنيد و متنبه نگرديد، خون او بر خ5
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 و اگر ديده بان شمشير را بيند كه  مي آيد و كَرِنّا را ننواخته قوم را متنبه نسازد و شمشير آمده، كسي را از ميان ايشان گرفتار شده است، اما خون او 6
 .را از دست ديده بان خواهم طلبيد

 .ن براي خاندان اسرائيل به ديده باني تعيين نموده ام تا كالم را از دهانم شنيده، ايشان را از جانب من متنبه سازي و من تو را اي پسر انسا7
اگر تو سخن نگويي تا آن مرد شرير را از طريقش متنبه سازي، آنگاه آن مرد شرير در ! اي مرد شرير البتّه خواهي مرد:  حيني كه من به مرد شرير گويم8

 . مرد شرير در گناه خود خواهد مرد، اما خون او را از دست تو خواهم طلبيدگناه آن
 اما تو   آنگاه او در گناه خود خواهد مرد،  اما اگر تو آن مرد شرير را از طريقش متنبه سازي تا از آن بازگشت نمايد و او از طريق خود بازگشت نكند،9

 . جان خود را رستگار ساخته اي

چونكه عصيان و گناهان ما بر گردن ما است و به سبب آنها كاهيده شده : شما بدين مضمون مي گوييد: ي پسر انسان به خاندان اسرائيل بگو پس تو ا10
 ايم، پس چگونه زنده خواهيم ماند؟

هستم كه شرير از طريق خود بازگشت به حيات خودم قسم كه من از مردان مرد شرير خوش نيستم بلكه خوش : خداوند يهوه مي فرمايد:  به ايشان بگو11
 از طريق هاي بد خويش بازگشت نماييد زيرا چرا بميريد؟! اي خاندان اسرائيل بازگشت نماييد. نموده، زنده ماند

 در روزي كه او و شرارت مرد شرير. عدالت مرد عادل در روزي كه مرتكب گناه شود، او را نخواهد رهانيد:  و تو اي پسر انسان به پسران قوم خود بگو12
 .و مرد عادل در روزي كه گناه ورزد، به عدالت خود زنده نتواند ماند. از شرارت خود بازگشت نمايد، باعث هالكت وي نخواهد شد

اد آورده نخواهد شد  عصيان  ورزد، آنگاه عدالتش هرگز به ي  حيني كه به مرد عادل گويم كه البتّه زنده خواهي ماند، اگر او به عدالت خود اعتماد نموده،13
 .بلكه در عصياني كه ورزيده است خواهد مرد

 اگر او از گناه خود بازگشت نموده، انصاف و عدالت را بجا آورد،! البتّه خواهي مرد:   و هنگامي كه به مرد شرير گويم14

  مرتكب بي انصافي  نموده، و اگر آن مرد شرير رهن را پس دهد و آنچه دزديده بود رد نمايد و به فرايض حيات سلوك 15

 .  نشود، او البتّه زنده خواهد ماند و نخواهد مرد

 .البته زنده خواهد ماند.  تمام گناهي كه ورزيده بود بر او به ياد آورده نخواهد شد چونكه انصاف و عدالت را بجا آورده است16
 .       ق خود ايشان است كه موزون نيست اما پسران قوم تو مي گويند كه طريق خداوند موزون نيست، بلكه طري17

 . هنگامي كه مرد عادل از عدالت خود برگشته، عصيان ورزد، به سبب آن خواهد مرد18
 . و چون مرد شرير از شرارت خود بازگشت نموده، انصاف و عدالت را بجا آورد به سبب آن زنده خواهد ماند19
 . اي خاندان اسرائيل من بر يكي از شما موافق طريق هايش داوري خواهم نمود.  نيست اما شما مي گوييد كه طريق هاي خداوند موزون20

 . و در روز پنجم ماه دهم از سال دوازدهم اسيري ما واقع شد كه كسي كه از اورشليم فرار كرده بود نزد من آمده، خبر داد كه شهر تسخير شده است21
پس چون او دروقت صبح نزد من رسيد، دهانم گشوده شد و ديگر . اوند بر من آمده، دهان مرا گشود و در وقت شام قبل از رسيدن آن فراري دست خد22

 .گنگ نبودم
 :  و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت23

يم كه زمين به ارث به  ابراهيم يك نفر بود حيني كه وارث اين زمين شد و ما بسيار هست : اي پسر انسان ساكنان اين خرابه هاي زمين اسرائيل مي گويند24
 .ما داده شده است

گوشت را با خونش مي خوريد و چشمان خود را بسوي بتهاي خويش برمي افرازيد و خون مي : خداوند يهوه چنين مي فرمايد:  بنابراين به ايشان بگو25
 پس آيا شما وارث زمين خواهيد شد؟ . ريزيد

 پس آيا وارث اين زمين خواهيد شد؟.  شده، هركدام از شما زن همسايه خود را نجس مي سازيد بر شمشيرهاي خود تكيه مي كنيد و مرتكب رجاسات26

و آناني كه بر .  آناني كه در خرابه ها هستند  به شمشير خواهند افتاد به حيات خودم قسم البته:  بدينطور به ايشان بگو كه خداوند يهوه چنين مي فرمايد27
 .و آناني كه در قلعه ها و مغاره هايند از وبا خواهند مرد. ات خواهم دادروي صحرا اند براي خوراك حيوان

 . و اين زمين را ويران و محل دهشت خواهم ساخت و غرور و قوتش نابود خواهد شد كه رهگذري نباشد28
 .آنگاه خواهند دانست كه من يهوه هستم و چون اين زمين را به سبب همة رجاساتي كه ايشان بعمل آورده اند ويران و محل دهشت ساخته باشم، 29
 امآ تو اي پسر انسان پسران قومت به پهلوي ديوارها و نزد درهاي خانه ها دربارة تو سخن مي گويند و هر يك به ديگري و هر كس به برادرش خطاب 30

  چه كالم است كه از جانب خداوند صادر مي شود؟ !كرده، مي گويد بياييد و بشنويد

زيراكه ايشان به . و مانند قوم من پيش تو نشسته، سخنان تو را مي شنوند، اما آنها را بجا نمي آورند. و مي آيند بطوري كه قوم من مي آيند و نزد ت31
 .ليكن دل ايشان در پي حرص ايشان مي رود. دهان خود سخنان شيرين مي گويند

 .زيرا كه سخنان تو را مي شنوند، اما آنها را بجا نمي آورند. واز هستي و اينك تو براي ايشان مثل سرود شيرين مطرب خوشنوا و نيك ن32
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 .  و چون اين واقع مي شود و البتّه واقع خواهد شد، آنگاه خواهند دانست كه نبي درميان ايشان بوده است33
 

34 

 : و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت 1

واي بر شبانان اسرائيل كه : خداوند يهوه چنين مي فرمايد:  نبوت كرده، به ايشان يعني به شبانان بگواي پسر انسان به ضّد شبانان اسرائيل نبوت نما و 2
 آيا نمي بايد شبانان گله ها را بچرانند؟ . خويشتن را مي چرانند

 . شما پيه را مي خوريد و پشم را مي پوشيد و پرواريها را مي كشيد، اما گله را نمي چرانيد3
ويت نمي دهيد و بيماران را معالجه نمي نماييد و شكسته ها را شكسته بندي نمي كنيد و رانده شدگان را پس نمي آوريد و گم شدگان را  ضعيفان را تق4

 . نمي طلبيد، بلكه بر آنها با جور و ستم حكمراني مي نماييد

 .          د پس بدون شبان پراكنده مي شوند و خوراك همة حيوانات صحرا گرديده، آواره مي گردن5

و گلة من بر روي تمامي زمين پراكنده گشته، كسي ايشان را نمي طلبد و براي ايشان .  گوسفندان من برجميع كوهها و بر همة تلّهاي بلند آواره شده اند6
 .تفحص نمي نمايد

 ! پس اي شبانان كالم خداوند را بشنويد7
و .  چونكه گلة من به تاراج رفته و گوسفندانم خوراك همة حيوانات صحرا گرديده، شباني ندارندبه حيات خودم قسم هر آينه:  خداوند يهوه مي فرمايد8

 . بلكه شبانان خويشتن را چرانيدند و گلة مرا رعايت ننمودند. شبانان من گوسفندانم را نطلبيدند

 ! بنابراين اي شبانان، كالم خداوند را بشنويد9
و ايشان را از چرانيدن گله معزول . نك من به ضّد شبانان هستم و گوسفندان خود را از دست ايشان خواهم طلبيد اي : خداوند يهوه چنين مي فرمايد10

 .و گوسفندان خود را از دهان ايشان خواهم رهانيد تا خوراك ايشان نباشند. خواهم ساخت تا شبانان خويشتن را ديگر نچرانند
 .خودم گوسفندان پراكندة خود را طلبيده، آنها تفقّد خواهم نمودهان من :  زيرا خداوند يهوه چنين مي گويد11
 چنانكه شبان حيني كه درميان گوسفندان پراكندة خود مي باشد، گلة خويش را تفقّد مي نمايد، همچنان من گوسفندان خويش را تفقّد نموده، ايشان را از 12

 .خواهم رهانيدهر جايي كه در روز ابرها و تاريكي غليظ پراكنده شده بودند 
 . و ايشان را از ميان قوم ها بيرون آورده، بر كوههاي اسرائيل و در واديها و جميع معمورات زمين ايشان را خواهم چرانيد13
ه خواهند خوابيد و  ايشان را بر مرتع نيكو خواهم چرانيد و آرامگاه ايشان را بر كوههاي بلند اسرائيل خواهد بود و آنجا در آرام گاه نيكو و مرتع پر گيا14

 .بر كوهها اسرائيل خواهند چريد
 . خداوند يهوه مي گويد كه من گوسفندان خود را خواهم چرانيد و من ايشان را خواهم خوابانيد15
يكن فربهان و زور ل.  گم شدگان را خواهم طلبيد و رانده شدگان را باز خواهم آورد و شكسته ها را شكسته بندي نموده ، بيماران را قوت خواهم داد16

 .آوران را هالك ساخته، بر ايشان به انصاف رعايت خواهم نمود
 .هان من درميان گوسفندان و گوسفند و درميان قوچهاي و بزهاي نر داوري خواهم نمود:  و اما به شما اي گوسفندان من، خداوند يهوه چنين مي فرمايد17
ند، بلكه بقية مرتع خود را نيز به پايهاي خويش پايمال ساختيد؟ و آب زالل را نوشيديد بلكه باقي مانده را  آيا براي شما كم بود كه مرتع نيكو را چرانيد18

 به پايهاي خويش گل آلود ساختيد؟

 . و گوسفندان من آنچه را از پاي شما پايمال شده است، مي چرند و آنچه را كه به پاي شما گل آلود گشته است، مي نوشند19
 .هان من خودم درميان گوسفندان فربه و گوسفندان الغر داوري خواهم نمود«: داوند يهوه به ايشان چنين مي گويد بنابراين خ20
  چونكه شما به پهلو و كتف خود تنه مي زنيد، و همة ضعيفان را به شاخهاي خود بيرون مي زنيد، حتّي اينكه ايشان را بيرون پراكنده ساخته ايد، 21

 .   نجات خواهم داد كه ديگر به تاراج برده نشوند و درميان گوسفند و گوسفند داوري خواهم نمود پس من گلة خود را22

 . و يك شبان بر ايشان خواهم گماشت كه ايشان را بچراند يعني بندة خود داود را كه ايشان را رعايت بنمايد و او شبان ايشان خواهد بود23
 . من داود درميان ايشان رئيس خواهد بود من كه يهوه هستم گفته ام و من يهوه خداي ايشان خواهم بود و بندة24
و حيوانات موذي را از زمين نابود خواهم ساخت و ايشان در بيابان به امنيت ساكن شده، در جنگلها خواهند .  وعهد سالمتي را با ايشان خواهم بست25

 .خوابيد
 .و باران را در موسمش خواهم بارانيد و بارشهاي بركت خواهد بود.  و ايشان را و اطراف كوه خود را بركت خواهم ساخت26
و حيني كه . و ايشان در زمين خود به امنيت ساكن خواهند شد.  و درختان صحرا ميوة خود را خواهند آورد و زمين حاصل خويش را خواهد داد27

 .خود ساخته بودند رهانيده باشم، آنگاه خواهند دانست كه من يهوه هستمچوبهاي يوغ ايشان را شكسته و ايشان را از دست آناني كه ايشان را مملوك 
 . و ديگر درميان امت ها به تاراج نخواهد رفت و حيوانات صحرا ايشان را نخواهند خورد بلكه به امنيت، بدون ترساننده اي ساكن خواهند شد28
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 .حط در زمين تلف نخواهند گرديد و براي ايشان درختستان ناموري برپا خواهم داشت و ديگر از ق29
 .خاندان اسرائيل خواهند دانست كه من يهوه خداي ايشان با ايشان هستم و ايشان قوم من مي باشند:  و خداوند يهوه مي گويد30
  ».شما اي گلة من و اي گوسفندان مرتع من، انسان هستيد و من خداي شما مي باشم:  وخداوند يهوه مي گويد31

 
35 

 : خداوند بر من نازل شده، گفتو كالم 1
 !اي پسر انسان نظر خود را بر كوه سعير بدار و به ضد آن نبوت نما 2
و دست خود را بر تو دراز كرده، تو را ويران و محل دهشت خواهم . اينك اي كوه سعير من به ضّد تو هستم :  و آن را بگو خداوند يهوه چنين مي فرمايد3

 .ساخت
 . خواهم نمود تا ويران شده، بداني كه من يهوه هستم شهرهايت را خراب4
 .  چونكه عداوت دائمي داشتي و بني اسرائيل را در زمان مصيبت ايشان و هنگام عقوبت آخر به دم شمشير تسليم نمودي5

چون از خون نفرت نداشتي، خون . ب نمايدبه حيات خودم قسم كه تو را به خون تسليم خواهم نمود كه خون تو را تعاق:  لهذا خداوند يهوه چنين مي گويد6
 .تو را تعاقب خواهد نمود

 . و كوه سعير را محل دهشت و ويران ساخته، روندگان و آيندگان را از آن منقطع خواهم ساخت7
 . و كوههايش را از كشتگانش مملو مي كنم كه مقتوالن شمشير بر تلّها و دره ها و همة واديهاي تو بيفتند8
 .ا خرابه هاي دائمي مي سازم كه شهرهايت ديگر مسكون نشود و بدانيد كه من يهوه هستمو تو ر 9
 .  چونكه گفتي اين دو امت و اين دو زمين از آن من مي شود و آن را به  تصّرف خواهيم آورد با آنكه يهوه در آنجا است10

خشم و حدي كه به ايشان نمودي، از كينه اي كه با ايشان داشتي كه با تو عمل به حيات خودم قسم كه موافق :  بنابراين خداوند يهوه چنين مي گويد11
 .خواهم نمود و چون بر تو داوري كرده باشم، خويشتن را بر تو درميان ايشان معروف خواهم گردانيد

خراب گرديد و براي خوراك ما : چونكه گفتي.  و خواهي دانست كه من يهوه تمامي سخنان كفرآميز را كه به ضّد كوههاي اسرائيل گفته اي، شنيده ام12
 .داده شد

 . و شما به دهان خود به ضّد من تكبرنموده، سخنان خويش را بر من افزوديد و من آنها را شنيدم13
 .حيني كه تمامي جهان شادي كنند من تو را ويران خواهم ساخت:  خداوند يهوه چنين مي گويد14
ئيل حيني كه ويران شد شادي نمودي، همچنان با تو عمل خواهم نمود و تو اي كوه سعير و تمام اَدوم جميعاً ويران   و چنانكه بر ميراث خاندان اسرا15

  .پس خواهند دانست كه من يهوه هستم. خواهيد شد
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  !اي كوههاي اسرائيل كالم خداوند را بشنويد: و تو اي پسر انسان به كوههاي اسرائيل نبوت كرده، بگو 1
 .چونكه دشمنان دربارة شما گفته اند هة اين بلنديهاي ديرينه ميراث ما شده است: اوند يهوه چنين مي گويد خد2
از آن جهت كه ايشان شما را از هر طرف خراب كرده و بلعيده اند تا ميراث بقية امت ها بشويد و :  لهذا نبوت كرده، بگو كه خداوند يهوه چنين  مي فرمايد3

 گيران برآمده، مورد مذّمت طوايف گرديده ايد،بر لبهاي حرف 

 خداوند يهوه به كوهها و تلّها و واديها و دره ها و خرابه هاي ويران و شهرهاي متروكي كه تاراج  ! لهذا اي كوههاي اسرائيل كالم خداوند يهوه را بشنويد4
 :شده و مورد سخرية بقية امت هاي مجاور گرديده است، چنين مي گويد

هر آينه به آتش غيرت خود به ضّد بقية امت ها و به ضّد تمامي اَدوم تكلّم نموده ام كه ايشان زمين مرا به شادي : براين خداوند يهوه چنين مي فرمايد بنا5
 .تمام دل و كينة قلب،  ملك خود ساخته اند تا آن را به تاراج واگذارند

 چونكه شما متحمل سرزنش امت ها شده  :تلّها و واديها و دره ها بگو كه خداوند يهوه چنين مي فرمايدپس دربارة زمين اسرائيل نبوت نما و به كوهها و  6
 » .ايد لهذا من در غيرت و خشم خود تكلّم نمودم

 .ل خواهند شدمن دست خود را برافراشته ام كه امت هايي كه به اطراف شمايند البته سرزنش خود را متحم :  و خداوند يهوه چنين مي فرمايد7
 . و شما اي كوههاي اسرائيل شاخه هاي خود را خواهيد رويانيد و ميوة خود را براي قوم من اسرائيل خواهيد آورد زيراكه ايشان به زودي خواهند آمد8
 . زيرا اينك من بطرف شما هستم و بر شما نظر خواهم داشت و شيار شده، كاشته خواهيد شد9
 .هم افزود يعني تمامي خاندان اسرائيل را جميعاً و شهرها مسكون و خرابه ها معمور خواهد شد و بر شما مردمان را خوا10
بلكه بر شما بيشتر .  بارور خواهند شد و شما را مثل ايآم قديم معمور خواهم ساخت  و بر شما انسان و بهايم بسيار خواهم آورد كه ايشان افزوده شده،11

 .و خواهيد دانست كه من يهوه هستماز اول شما احسان خواهم نمود 
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 .  و مردمان يعني قوم خود اسرئيل را بر شما خرامان خواهم ساخت تا تو را به تصرف آورند و ميراث ايشان بشوي و ايشان را ديگر بي اوالد نسازي12

 ت هاي خويش رابي اوالد مي گرداني،چونكه ايشان دربارة تو مي گويند كه مردمان را مي بلعي و ام «:  و خداوند يهوه چنين مي گويد13

 .مردمان را ديگر نخواهي بلعيد و امت هاي خويش را ديگر بي اوالد نخواهي ساخت:  پس خداوند يهوه مي گويد14
خداوند . غزانيد و سرزنش امت ها را ديگر در تو مسموع نخواهم گردانيد و ديگر متحمل مذّمت طوايف نخواهي شد و امت هاي خويش را ديگر نخواهي ل15

 .يهوه اين را مي گويد
 :      و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت16

و طريق ايشان به نظر من مثل .  اي پسر انسان، هنگامي كه خاندان اسرائيل در زمين خود ساكن مي بودند آن را به راهها و به اعمال خود نجس نمودند17
 .نجاست زن حايض مي بود

 .ي كه بر زمين ريختند و آن را به بتهاي خود نجس ساختند، من خشم خود را بر ايشان ريختم لهذا به سبب خون18
 .و موافق راهها و اعمال ايشان، بر ايشان داوري نمودم.  و ايشان را درميان امت ها پراكنده ساختم و در كشورها متفرق گشتند19
زيرا دربارة ايشان گفتند كه اينان قوم يهوه مي باشند و از . گاه اسم قدوس مرا بي حرمت ساختند و چون به امت هايي كه به طرف آنها رفتند رسيدند، آن20

 . زمين او بيرون آمده اند

 . ليكن من بر اسم قدوس خود كه خاندان اسرائيل آن را درميان  امت هايي كه بسوي آنها رفته بودند بي حرمت ساختند شفقت نمودم21
اي خاندان اسرائيل من اين را به خاطر شما بلكه بخاطر اسم قدوس خود كه آن را : خداوند يهوه چنين مي فرمايد: ن اسرائيل بگو بنابراين به خاندا22

 .درميان امت هايي كه به آنها رفته، بي حرمت نموده ايد بعمل مي آورم
و خداوند يهوه مي . آنها بي عصمت ساخته ايد، تقديس خواهم نمود و اسم عظيم خود را كه درميان امت هايي حرمت شده است و شما آن را درميان 23

 .حيني كه بنظر ايشان در شما تقديس كرده شوم، آنگاه   امت ها خواهند دانست كه من يهوه هستم: گويد
 . و شما را از ميان امت ها مي گيرم از جميع كشورها جمع مي كنم و شما را در زمين خود درخواهم آورد24
 .و شما را از همة نجاسات و از همة بتهاي شما طاهر خواهم ساخت. ب پاك بر شما خواهم پاشيد و طاهر خواهيد شد و آ25
 .و دل سنگي را از جسد شما دور كرده، دل گوشتين به شما خواهم داد.  و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد26
 . شما خواهم نهاد و شما را به فرايض خود سالك خواهم گردانيد تا احكام مرا نگاه داشته، آنها را بجا آوريد و روح خود را در اندرون27
 . و در زميني كه به پدران شما دادم ساكن شده، قوم من خواهيد بود و من خداي شما خواهم بود28
 .را فراوان خواهم ساخت و ديگر قحط بر شما نخواهم فرستادو غلّه را خوانده، آن .  و شما را از همة نجاسات شما نجات خواهم داد29
 . و ميوة درختان و حاصل زمين را فراوان خواهم ساخت تا ديگر درميان امت ها متحمل رسواي قحط نشويد30
 .ر خود مكروه خواهيد داشت و چون راههاي قبيح و اعمال ناپسند خود را به ياد آوريد، آنگاه به سبب گناهان و رجاسات خود خويشتن را در نظ31
  .پس اي خاندان اسرائيل به سبب راههاي خود خجل و رسوا شويد. بدانيد كه من اين را به خاطر شما نكرده ام:  و خداوند يهوه مي گويد32
 .خرابه ها معمور خواهد شددر روزي كه شما را از تمامي گناهانتان طاهر سازم، شهرها را مسكون خواهم ساخت و :  خداوند يهوه چنين مي فرمايد33
 . و زمين ويران كه به نظرجميع رهگذريان خراب مي بود، شيار خواهد شد34
 .  و خواهند گفت اين زميني كه ويران بود، مثل باغ عدن گرديده است و شهرهايي كه خراب و ويران و منهدم بود، حصاردار و مسكون شده است35

من كه يهوه هستم . ي مانده باشند، خواهند دانست كه من يهوه مخروبات را بنا كرده و ويرانه ها را غرس نموده ام و امت هايي كه به اطراف شما باق36
 .تكلّم نموده و بعمل آورده ام

ن را با مردمان مثل من ايشا. براي اين بار ديگرخاندان اسرائيل از من مسألت خواهند نمود تا آن را براي ايشان بعمل آورم:  خداوند يهوه چنين مي گويد37
 .گله كثير خواهم گردانيد

 مثل گله هاي قرباني يعني گلة اورشليم در موسمهايش همچنان شهرهاي مخروب از گله هاي مردمان پر خواهم شد و ايشان خواهند دانست كه من 38
  .يهوه هستم

 
37 

 . قرار داد و آن از استخوانها پر بود دست خداوند بر من فرود آمده، مرا در روح خداوند بيرون برد و در همواري1
 .و اينك آنها بر روي همواري بي نهايت زياده و بسيار خشك بود.  و مرا به هر طرف آنها گردانيد2
  .اي خداوند يهوه تو مي داني: اي پسر انسان آيا مي شود كه اين استخوانها زنده گردد؟ گفتم:  و او مرا گفت3

 !اي استخوانهاي خشك كالم خداوند را بشنويد: انها نبوت نموده، به اينها بگوبر اين استخو: د پس مرا فرمو4
 .اينك من روح به شما درمي آورم تا زنده شويد:  خداوند يهوه به اين استخوانها چنين مي گويد5
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پس خواهيد . وح خواهم نهاد تا زنده شودي و پيه ها بر شما خواهم نهاد و گوشت بر شما خواهم آورد و شما را به پوست خواهم پوشانيد و در شما ر6
 .دانست كه من يهوه هستم

و اينك تزلزلي واقع شد و استخوانها به يكديگر يعني هر استخواني . و چون نبوت نمودم، آوازي مسموع گرديد.  پس من چنانكه مذمور شدم نبوت كردم7
 .به استخوانش نزديك شد

 .ها روح نبود و نگريستم و اينك پيه ها و گوشت به آن8
خداوند يهوه چنين مي فرمايد كه اي روح از بادهاي اربع بيا و به اين كشتگان : اي پسر انسان بر روح نبوت كرده، بگو! بر روح نبوت نما:  پس او مرا گفت9

 .بدم تا ايشان زنده شوند
 . گشته، بر پايهاي خود لشكر بي نهايت عظيمي ايستادندو روح به آنها داخل شد و آنها زنده.  نبوت نمودم  پس چنانكه مرا امر فرمود،10
استخوانهاي ما خشك شد و اميد ما ضايع گرديد و : اينك ايشان مي گويند. اي پسر انسان اين استخوانها تمامي خاندان اسرائيل مي باشند:  و او مرا گفت11

 .خودمان منقطع گشتيم
و شما را اي قوم من از قبرهاي شما درآورده، به . اينك من قبرهاي شما را مي گشايم: ه چنين مي فرمايدخداوند يهو:  به ايشان بگو  لهذا نبوت كرده،12

 .زمين اسرائيل خواهم آورد
 . و اي قوم من چون قبرهاي شما را بگشايم و شما را از قبرهاي شما بيرون آورم، آنگاه خواهيد دانست كه من يهوه هستم13
پس خواهيد دانست كه من يهوه تكلّم نموده و بعمل . اهم نهاد تا زنده شويد و شما را در زمين خودتان مقيم خواهم ساخت و روح خود را در شما خو14

   .قول خداوند اين است. آورده ام
    : گفت  و كالم خداوند بر من نازل شده،15

براي  “پس عصاي ديگر بگير و بر آن بنويس ” .اي بني اسرائيل رفقاي ويبراي يهودا و بر“و تو اي پسر انسان يك عصا براي خود بگير و بر آن بنويس   16
 ”يوسف عصاي افرايم و تمامي خاندان اسرائيل رفقاي وي

 . و آنها را براي خودت با يكديگر يك عصا ساز تا در دستت يك باشد17
  كارها مقصود تو چيست؟ آيا ما را خبر نمي دهي كه از اين  : و چون ابناء قومت تو را خطاب كرده، گويند18
 اينك من عصاي يوسف را كه در دست افرايم است و اسباط اسرائيل را كه رفقاي وي اند، خواهم  :خداوند يهوه چنين مي فرمايد:  آنگاه به ايشان بگو19

 . شدگرفت و آنها را با وي يعني با عصاي يهودا خواهم پيوست و آنها را يك عصا خواهم ساخت و در دستم يك خواهد
 . پس آن عصاها را كه بر آنها نوشتي در دست تو درنظر ايشان باشد20
اينك من بني اسرائيل را از ميان امت هايي كه به آنها رفته اند گرفته، ايشان را از هر طرف جمع خواهم : خداوند يهوه چنين مي فرمايد:  و به ايشان بگو21

 .كرد و ايشان را به زمين خودشان خواهم آورد
و يك پادشاه بر جميع ايشان سلطنت خواهد نمود و ديگر دو امت نخواهند بود و .  و ايشان را در آن زمين بر كوههاي اسرائيل يك امت خواهم ساخت22

 .ديگر به دو مملكت تقسيم نخواهند شد
ا از جميع مساكن ايشان كه در آنها گناه ورزيده اند بلكه ايشان ر.  معصيت هاي خود نجس نخواهند ساخت  و خويشتن را ديگر به بتها و رجاسات و همة23

 .و ايشان قوم من خواهند بود و من خداي ايشان خواهم بود. نجات داده ايشان را طاهر خواهم ساخت
 . و بندة من داود،  پادشاه ايشان خواهد بود و به احكام من سلوك نموده، و فرايض مرا نگاه داشته، آنها را بجا خواهند آورد24
 ساكن خواهند شد و ايشان تا به ابد در آن سكونت خواهند نمود و بنده   و در زميني كه به بندة خود يعقوب دادم و پدران ايشان در آن ساكن مي بودند،25

 .من داود تا ابداالباد رئيس ايشان خواهد بود
 خواهم افزود و مقْدس خويش را تا ابداالباد  ايشان را مقيم ساخته، و با ايشان عهد سالمتي خواهم بست كه براي ايشان عهد جاوداني خواهد بود و 26

 .درميان ايشان قرار خواهم داد
 .خواهند بود  و مسكن من بر ايشان خواهد بود و من خداي ايشان خواهم بود و ايشان قوم من27
 . اهند دانست كه من يهوه هستم كه اسرائيل را تقديس مي نمايم، آنگاه امت ها خو  پس چون مقْدس من درميان ايشان تابه ابد برقرار بوده باشد28

 
38 

  :و كالم خداوند بر من نازل شده، گفت 1
 .اي پسر انسان نظر خود را بر جوج كه از زمين ماجوج و رئيس روش و ماشَك و توبال است بدار و بر او نبوت نما 2
 .وج رئيس روش و ماشَك و توبال به ضّد تو هستماينك من اي ماج:  و بگو خداوند يهوه چنين مي فرمايد3
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 تمام  اسبان وسوراران كه جميع ايشان با اسلحة.  و تو را بر گردانيده، قالّب خود را به چانه ات مي گذارم و تو را با تمامي لشكرت بيرون مي آورم4
 ته،  جمعيت عظميي با سپرها و مجنها و همگي ايشان شمشيرها به دست گرف آراسته،

  فارس و كُوش و فُوط با ايشان و جميع ايشان با پسر و خُود،5

 . جومر و تمامي افواجش و خاندان تو جرمه از اطراف شمال با تمامي افواجش و فوم هاي بسيار همراه تو6
 .ايشان باش خويشتن را مهيآ سازيد و تو مستحفظ   پس مستعد شو و تو و تمامي جمعيت كه نزد تو جمع شده اند،7
 بعد از روزهاي بسيار از تو تفقّد خواهد شد و در سالهاي آخر به زميني كه از شمشير استرداد شده است خواهي آمد كه آن ازميان قوم هاي بسيار بر 8

 .به امنيت ساكن مي باشند دايمي تسليم شده بود، جمع شده است و آن ازميان قوم ها بيرون آورده شده و تمامي اهلش  كوههاي اسرائيل كه به خرابة
تو و جميع افواجت و قومهاي بسيار كه همراه تو .  اما تو بر آن خواهي برآمد و مثل باد شديد داخل آن خواهي شد و مانند ابرها زمين را خواهي پوشانيد9

 .مي باشند
 .زشت خواهي نموددر آن روز چيزها در دل تو خطور خواهد كرد و تدبيري  :  خداوند يهوه چنين مي فرمايد10
به زمين بي حصار برمي آيم بر كساني كه به اطمينان و امنيت ساكنند مي آيم كه جميع ايشان بي حصارند و پشت بندها و دروازه ها :  و خواهي گفت11

 .ندارند
مواشي و اموال انداخته اند و در وسط جهان  تا تاراج نمايي و غنيمت را ببري و دست خود را به خرابه هايي كه معمور شده است و به قومي كه ايشان 12

 .ساكنند
 و آيا به جهت بردن غنيمت جميعت خود   آيا به جهت گرفتن غارت آمده اي؟ : شَبا و ددان و تجار تَرشيش و جميع شيران ژيان ايشان تو را خواهند گفت13

 ت عظيمي ببري؟ را جمع كرده اي تا نقره و طال برداري و مواشي و اموال را بربايي و غار

در آن روز حيني كه قوم من اسرائيل به امنيت ساكن باشند آيا تو : جوج را بگو كه خداوند يهوه چنين مي فرمايد بنابراين اي پسر انسان نبوت نموده،  14
 نخواهي فهميد؟

 سب سوار و جمعيتي عظيم و لشكري كثير مي باشند، و از مكان خويش از اطراف شمال خواهي آمد تو و قوم هاي بسيار همراه تو كه جميع ايشان ا15

در ايآم بازپسين اين به وقوع خواهد پيوست كه تو را به زمين خود خواهم آورد تا .  و بر قوم من اسرائيل مثل ابري كه زمين را پوشاند خواهي برآمد16
 . اشم مرا بشناسندآنكه امت ها حيني كه من خويشتن را در تو اي جوج به نظر ايشان تقديس كرده ب

 آيا تو آنكس نيستي كه در ايآم سلف به واسطة بندگانم انبياي اسرائيل كه در آن ايآم دربارة سالهاي بسيار نبوت نمودند  : خداوند يهوه چنين مي فرمايد17
  در خصوص تو گفتم كه تو را بر ايشان خواهم آورد؟

 . همانا حدت خشم من به بيني ام خواهد برآمد زي كه جوج به زمين اسرائيل برمي آيد، در آن روز يعني در رو : خداوند يهوه مي گويد18
 . زيرا در غيرت و آتش خشم خود گفته ام كه هر آينه در آن روز تزلزل عظيمي در زمين اسرائيل خواهد شد19
همة مردماني كه بر روي جهانند به حضور من خواهند لرزيد و  و ماهيان دريا و مرغان هوا و حيوانات صحرا و همة حشراتي كه بر زمين   مي خزند و 20

 .كوهها سرنگون خواهد شد و صخره ها خواهد افتاد و جميع حصارهاي زمين منهدم خواهد گرديد
 . من شمشيري بر جميع كوههاي خود به ضّد او خواهم خواند و شمشير هركس بر برادرش خواهد بود : و خداوند يهوه مي گويد21
ا وبا و خون بر او عقوبت خواهم رسانيد و باران سيال و تگرگ سخت و آتش و گوگرد بر او و بر افواجش و بر قوم هاي بسياري كه با وي مي  و ب22

 .باشند خواهم بارانيد
 .  و خويشتن را درنظر امت هاي بسيار معظّم و قدوس و معروف خواهم نمود و خواهند دانست كه من يهوه هستم23

 
39 

 . كه اينك اي جوج رئيس روش و ماشَك و توبال من به ضّد تو هستم :س تو اي پسر انسان دربارة جوج نبوت كرده، بگو خداوند يهوه چنين مي فرمايدپ 1
 .  و تو را برمي گردانم و رهبري مي نمايم و تو را از اطراف شمال برآورده، بر كوههاي اسرائيل خواهم آورد2

 . تيرهاي تو را از دست راستت خواهم افكند  چپت انداخته، و كمان تو را از دست3
 و تو و همة افواجت و قومهايي كه همراه تو هستند بر كوههاي اسرائيل خواهيد افتاد و تو را به هر جنس مرغان شكاري و به حيوانات صحرا به جهت 4

 .خوراك خواهم داد
 .را كه من تكلّم نموده ام خداوند يهوه مي گويد كه به روي صحرا خواهي افتاد زي5
 . و آتشي بر ماجوج و بر كساني كه در جزاير به امنيت ساكنند خواهم فرستاد تا بدانندكه من يهوه هستم6
 و نام قدوس خود را درميان قوم خويش اسرائيل معروف خواهم ساخت و ديگر نمي گذارم كه اسم قدوس من بي حرمت شود تا امت هاي بدانند كه من 7
 .وه قدوس اسرائيل مي باشم يه
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 .آن   مي آيد و به وقوع خواهد پيوست و اين همان روز است كه درباره اش تكلّم نموده ام:  اينك خداوند يهوه مي گويد8
و . واهند سوزانيد خ  و ساكنان شهرهاي اسرائيل بيرون خواهند آمد و اسلحه يعني مجن و سپر و كمان و تيرها و چوب دستي و نيزه ها را آتش زده،9

 .مدت هفت سال آتش را به آنها زنده نگاه خواهند داشت
و خداوند يهوه مي گويد كه غارت كنندگان .  و هيزم از صحرا نخواهند آورد و چوب جنگلها نخواهند بريد زيرا كه اسلحه ها را به آتش خواهند سوزانيد10

 .خود را غارت خواهند نمود
. و راه عبور كنندگان را مسدود خواهد ساخت.  قبر در اسرائيل يعني وادي عابريم را بطرف مشرق دريا به جوج خواهم داد و در آن روز موضعي براي11

 .و در آنجا جوج و تمامي جمعيت او را دفن خواهند كرد و آن را وادي هامون جوج خواهند ناميد
 .زمين را طاهر سازند و خاندان اسرائيل مدت هفت ماه ايشان را دفن خواهند كرد تا 12
 .روز تمجيد من نيكنامي ايشان خواهد بود:  و تمامي اهل زمين ايشان را دفن خواهند كرد و خداوند يهوه مي گويد13
، آن را و همراه عبوركنندگان آناني را كه بر روي زمين باقي مانده باشند دفن كرده.  و كساني را معين خواهند كرد كه پيوسته در زمين گردش نمايند14

 .بعد از انقضاي هفت ماه آنها را خواهند طلبيد. طاهر سازند
 و عبوركنندگان در زمين گردش خواهند كرد و اگر كسي استخوان آدمي ببنيد نشاني نزد آن برپا كند تا دفن كنندگان آن را در وادي هامون جوج مدفون 15

 .سازند
 . اهر خواهند ساختپس زمين را ط.  و اسم شهر نيز هامونَه خواهد بود16

جمع شويد و بياييد و نزد قرباني من كه آن را : خداوند يهوه چنين مي فرمايد كه بهر جنس مرغان و به همة حيوانات صحرا بگو!  و اما تو اي پسر انسان17
 .قرباني عظيمي بر كوههاي اسرائيل تا گوشت بخوريد و خون بنوشيد. براي شما ذبح مي نمايم، فراهم آييد

 .از قوچها و بره ها و بزها و گاوها كه همة آنها از پرواريهاي باشان مي باشند. گوشت جباران را خواهيد خورد و خون رؤساي جهان را خواهيد نوشيد 18
 . و از قرباني من كه براي شما ذبح مي نمايم، پيه خواهيد خورد تا سير شويد و خون خواهيد نوشيد تا مست شويد19
 .مي گويد كه بر سفرة من از اسبان و سوران و جبآران و همة مردان جنگي سير خواهيد شد وخداوند يهوه 20
 و من جالل خود را درميان امت ها قرار خواهم داد و جميع امت ها داوري مرا كه آن را اجرا خواهم داشت و دست مرا كه بر ايشان فرود خواهم آورد، 21

 . مشاهده خواهند نمود

 .ائيل از آن روز و بعد خواهند دانست كه يهوه خداي ايشان من هستم و خاندان اسر22
زيرا چونكه به من خيانت ورزيده اند، من روزي خود را از .  و امت ها خواهند دانست كه خاندان اسرائيل به سبب گناه خودشان جالي وطن گرديدند23

 .ه جميع ايشان به شمشير افتادندايشان پوشاندم و ايشان را به دست ستمكاران ايشان تسليم نمودم ك
 ». برحسب نجاسات و تقصيرات ايشان به ايشان عمل نموده، روز خود را از ايشان پوشانيدم24
اآلن اسيران يعقوب را باز آورده، بر تمامي خاندان اسرائيل رحمت خواهم فرمود و بر اسم  قدوس خود غيرت :  بنابراين خداوند يهوه چنين مي گويد25

 .نمودخواهم 
 . ترساننده اي نباشد، آنگاه خجالت خود را و خيانتي را كه به من ورزيده اند متحمل خواهند شد  و حيني كه ايشان در زمين به امنيت ساكن شوند و26
 . ايشان تقديس خواهم شد و چون ايشان را از ميان امت ها برگردانم و ايشان را از زمين دشمنانشان جمع نمايم، آنگاه درنظر امت هاي بسيار در27
 از آن رو كه من ايشان را در ميان امت ها جالي وطن ساختم و ايشان را به زمين خودشان جمع   و خواهند دانست كه من يهوه خداي ايشان هستم،28

 .كردم و بار   ديگر كسي را از ايشان در آنجا باقي نخواهم گذاشت
  ».وي خود را از ايشان نخواهم پوشانيد زيرا كه روح خويش را بر خاندان اسرائيل خواهم ريخت وخداوند يهوه مي گويد كه من بار ديگر ر29

 
40 

در سال بيستم و پنجم اسيري ما در ابتداي سال، در دهم ماه كه سال چهاردهم بعد از تسخير شهر بوده، در همان روز دست خداوند بر من نازل شده،  1
 . مرا به آنجا برد

 . مرا به زمين اسرائيل آورد و مرا بر كوه بسيار بلند قرار داد كه بطرف جنوب آن مثل بناي شهر بود در رؤياي خدا2
 و چون مرا به آنجا آورد اينك مردي كه نمايش او مثل نمايش برنج بود و در دستش ريسماني از كتان و ني براي پيمودن بود و نزد دروازه ايستاده 3

 .بود
 انسان به چشمان خود ببين و به گوشهاي خويش بشنو و دل خود را به هر چه به تو نشان دهم، مشغول ساز زيرا كه تو را اي پسر:  آن مرد مرا گفت4

 .پس خاندان اسرائيل را از هرچه مي بيني آگاه ساز. در اينجا آوردم تا اين چيزها را به تو نشان دهم
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پس عرض بنا را .  ني پيمايش شش ذراعي بود كه هر ذارعش يك ذراع و يك قبضه بود و اينك حصاري بيرون خانه گرداگردش بود و به دست آن مرد5
 .يك ني و بلندي اش را يك ني پيمود

و آستانة دروازه را پيمود كه عرضش يك ني بود و عرض آستانة ديگر را كه .  پس نزد دروازه اي كه بسوي مشرق متوجه بود آمده، به پلّه هايش برآمد6
 .يك ني بود

 .و آستانة دروازه نزد رواق دروازه از طرف اندرون يك ني بود. و ميان غرفه ها مسافت پنج ذارع.  طول هر غرفه يك ني بود و عرضش يك ني و7
 .  ورواق دروازه را از طرف اندرون يك ني پيمود8

 .بود پس رواق دروازه را هشت ذارع و اسبرهايش را دو ذارع پيمود و رواق دروازه بطرف اندرون 9
 .و هر سه را يك پيمانش واسبرها را از اينطرف و آنطرف يك پيمانش بود.  و حجره هاي دروازه بطرف شرقي، سه از اينطرف و سه از آنطرف بود10
 . و عرض دهنة دروازه را ده ذارع و طول دروازه را سيزده ذارع پيمود11
 .زآنطرف يك ذارع و حجره ها از اين طرف شش ذارع و از آنطرف شش ذارع بود و محجري پيش روي حجره ها از اينطرف يك ذارع و محجري ا12
 . و دروازه در مقابل دروازه بود.  و عرض دروازه را از سقف يك حجره تا سقف ديگري بيست و پنج ذارع پيمود13

 . و اسبرها را شصت ذارع ساخت و رواق گرداگرد دروازه به اسبرها رسيد14
 . مدخل تا پيش رواق اندروني پنجاه ذارع بود  و پيش دروازة15
 و حجره ها و اسبرهاي آنها را به اندرون دروازه پنجره هاي مشبك بهر طرف بود و همچنين رواقها را و پنجره ها بطرف اندرون گرداگرد بود و بر 16

 . اسبرها نخلها بود

 .سي اطاق بر آن سنگ فرش بود. براي صحن از هر طرفش ساخته شده بود پس مرا به صحن بيروني آورد و اينك اطاقها و سنگ فرشي كه 17
 . و سنگ فرشي يعني سنگ فرش يائيني به جانب دروازه ها يعني به اندازة طول دروازه ها بود18
 . و عرضش را از برابر دروازة پاييني تا پيش صحن اندروني از طرف بيرون صد ذراع به سمت مشرق و سمت شمال پيمود19
 . و طول و عرض دروازه اي را كه رويش بطرف شمال صحن بيروني بود پيمود20
طولش پنجاه ذارع و عرضش بيست و پنج .  و حجره هايش سه از اينطرف و سه از آنطرف و اسبرهايش و رواقهايش موافق پيمايش دروازه اول بود21

 .ذراع
و به هفت پلّه به آن برمي آمدند و رواقهايش . زه اي كه رويش به سمت مشرق است بود و پنجره هايش و روافهايش و نخلهايش موافق پيمايش دروا22

 .پيش روي آنها بود
 . و از دروازه تا دروازه صد ذراع پيمود.  و صحن اندروني را دروازه اي در مقابل دروازة ديگر بطرف شمال و بطرف مشرق بود23

 .سمت جنوب و اسبرهايش و رواقهايش را مثل اين پيمايش پيمودو اينك دروازه اي به .  پس مرا بطرف جنوب برد24
 .طولش پنجاه ذراع و عرضش بيست وپنج ذراع بود.  و براي آن و براي رواقهايش پنجره ها مثل آن پنجره ها گرداگرد بود25
 . از آنطرف بر اسبرهايش بودو رواقش پيش آنها بود و آن را نخلها يكي از اينطرف و ديگري.  و زينه هاي آن هفت پلّه داشت26
 . و صحن اندروني بطرف جنوب دروازه اي داشت و از دروازه تا دروازه به سمت جنوب صد ذراع پيمود27
 .و دروازة جنوبي را مثل اين پيمايش پيمود.  و مرا از دروازة جنوبي به صحن اندروني آورد28
 و در آن و در رواقهايش پنجره ها گرداگردش بود و طولش پنجاه ذارع و عرضش بيست و پنج . و حجره هايش واسبرهايش موافق اين پيمايشها بود29

 .ذارع بود
 . و طول رواقي كه گرداگردش بود بيست و پنج ذراع وعرضش پنج ذراع بود30
 .  و رواقش به صحن بيروني مي رسيد و نخلها بر اسبرهايش بود و زينه اش هشت پلّه داشت31

 .اندروني به سمت مشرق آورد و دروازه را مثل اين پيمايش پيمود پس مرا به 32
و در آن و در رواقهايش پنجره ها به هر طرفش بود طولش پنجاه ذراع و عرضش .  و حجره هايش و اسبرهايش و رواقهايش موافق اين پيمايشها بود33

 .بيست و پنج بود
 .يش از اين طرف و آنطرف بود و زينه اش هفت پلّه داشت و رواقهايش بسوي صحن بيروني و نخلها بر اسبرها34
 . شمالي آورد و آن را مثل اين پيمايشها پيمود  و مرا به دروازة35
 .و پنجره ها گرداگردش بود و طولش پنجاه ذراع وعرضش بيست و پنج ذراع بود.  وحجره هايش و اسبرهايش و رواقهايش را نيز36
 .  بود و نخلها بر اسبرهايش از اينطرف و از آن طرف بود و زينه اش هشت پلّه داشت و اسبرهايش بسوي صحن بيروني37

 . و نزد اسبرهاي دروازه ها اطاقي با دروازه اش بود كه در آن قرباني هاي سوختني را مي شستند38
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 .ني و قرباني هاي گناه و قرباني هاي جرم را ذبح نمايند و در رواق دروازه ها دو ميز از اينطرف و دو ميز از آن طرف بود تا بر آنها قرباني هاي سوخت39
 . و به يك جانب از طرف بيرون نزد زينة دهنة دروازه شمالي دو ميز بود و به جانب ديگر كه نزد رواق دروازه بود دو ميز بود40
 به پهلوي دروازه بود يعني هشت ميز كه بر آنها ذبح مي  چهار ميز از اينطرف و چهار ميز از آنطرف به پهلوي دروازه بود يعني هشت ميز كه از آنطرف41

 .كردند
 و چهار ميز براي قرباني هاي سوختني از سنگ تراشيده بود كه طول هر يك يك ذراع و نيم و عرضش يك ذراع و نيم و بلندي اش يك ذراع بود و بر 42

 .ند، مي نهادندآنها آالتي را كه به آنها قرباني هاي سوختني و ذبايح را ذبح مي نمود
 .  و كناره هاي يك قبضه قد در اندرون از هر طرف نصب بود گوشت قرباني ها بر ميز بود43

 و بيرون دروازة اندروني، اطاقهاي مغنيان در صحن اندروني به پهلوي دروازة شمالي بود و روي آنها به سمت جنوب بود و يكي به پهلوي دروازة 44
 . بود بودمشرقي كه رويش بطرف شمال مي

 . براي كاهناني كه وديعت خانه را نگاه مي دارند مي باشد اين اطاقي كه رويش به سمت جنوب است،«:  و او مرا گفت45
اينانند پسران صادوق از بني الوي كه نزديك خداوند .  و اطاقي كه رويش به سمت شمال است، براي كاهناني كه وديعت مذبح را نگاه مي دارند مي باشد46
 » . آيند تا او را خدمت نمايندمي

 . و طول صحن را صد ذراع  پيمود و عرضش را صد ذراع و آن مربع بود و مذبح در برابر خانه بود47
 از  را سه ذارع از اينطرف و سه ذارع و اسبرهاي رواق را پنج ذارع از اينطرف و پنج ذارع از آن طرف پيمود و عرض دروازة.  و مرا به رواق خانه آورد48

 .آنطرف
 . و نزد زينه هايش كه از آن برمي آمدند، دو ستون نزد اسبرها يكي از اينطرف و ديگري از آنطرف بود.  و طول رواق بيست ذراع و عرضش يازده ذراع49
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 . ودو مرا به هيكل آورد و عرض اسبرها را شش ذارع از اينطرف و عرض آنها را شش ذارع از آنطرف كه عرض خيمه بود پيم 1

 . و عرض مدخل ده ذراع بود و جانبهاي مدخل از اينطرف پنج ذارع بود و از آنطرف پنج ذراع بود و طولش را چهل ذراع و عرضش را بيست ذراع پيمود2
 . و به اندرون داخل شده، اسبرهاي مدخل را دو ذراع و مدخل را شش ذراع و عرض مدخل را هفت ذراع پيمود3
  .اين قدس االقداس است «: و عرضش را بيست ذراع پيش روي هيكل پيمود و مرا گفت و طولش را بيست ذراع 4

 . و عرض غرفه ها كه گرداگرد خانه بهر طرف مي بود چهار ذراع بود.  و ديوار خانه را شش ذارع پيمود5

گرد خانه بود، داخل مي شد تا در آن متمكن شود و  و غرفه ها روي همديگر سه طبقه بود و در هر رسته اي سي و در ديواري كه به جهت غرفه ها گردا6
 .  در ديوار خانه متمكن نشود

 و غرفه ها خانه را باالتر و باالتر احاطه كرده، وسيعتر مي شد، زيرا كه خانه را باالتر و باالتر گرداگرد خانه احاطه مي كرد و از اين جهت خانه بسوي 7
 . تاني به طبقة وسطي تا طبقة فوقاني باال مي رفتندباال وسيع مي بود، و همچنين از طبقه تح

 . و بلندي خانه را ازهر طرف مالحظه نمودم، و اساس هاي غرفه ها يك ني تمام، يعني شش ذراع بزرگ بود8
 . و بطرف بيرون عرض ديواري كه به جهت غرفه ها بود پنج ذراع بود و فسحت باقي مانده مكان غرفه هاي خانه بود9
 .ميان حجره ها، عرض بيست ذارعي گرداگرد خانه بهر طرفش بود و در10
 . و درهاي غرفه ها بسوي فُسحت بود يك در بسوي شمال و در ديگر به سوي جنوب و عرض مكان فسحت پنج ذراع گرداگرد11
 . رد بنيان پنج ذراع و طولش نود ذراع بود سمت مغرب هفتاد ذراع و عرض ديوار گرداگ  و عرض بنياني كه رو به روي مكان منفصل بود در گوشة12

 .  و طول خانه را صد ذراع پيمود و طول مكان منفصل و بنيان و ديوارهايش را صد ذارع13

 . و عرض جلو خانه و مكان منفصل به سمت مشرق صد ذارع بود14
 .رف صد ذراع پيمود و هيكل اندروني و رواقهاي صحنها را و طول بنيان را تا پيش مكان منفصل كه در عقبش بود با ايوانهايش از اينطرف و آنط15
 و آستانه ها و پنجره هاي مشَبك و ايوانها گرداگرد در سه طبقه مقابل آستانه از زمين تا پنجره ها از هر طرف چوب پوش بود و پنجره ها هم پوشيده 16

 .بود
 .ار گرداگرد از اندرون و بيرون به همين پيمايشها تا باالي درها و تا خانة اندروني و بيروني و بر تمامي ديو17
 . و كروبيان و نخلها در آن ساخته شده بود و درميان هردو كروبي يك نخل بود و هر كروبي در رو داشت18
 . يعني روي انسان بسوي نخل از اينطرف و روي شير بسوي نخل از آنطرف بر تمامي خانه بهر طرفش ساخته شده بود19
 . ن تا باالي درها كروبيان و نخلها مصّور بود و بر ديوارها هيكل همچنين و از زمي20

 . و باهوهاي هيكل مربع بود و منظر جلو قدس مثل منظر آن بود21
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ميزي كه در حضور : و او مرا گفت.  و مذبح چوبين بود بلندي اش سه ذراع و طولش دو ذراع و گوشه هايش و طولش و ديوارهايش از چوب بود22
  .اوند مي باشد اين استخد

 . و هيكل و قدس را دو در بود23
 .يك در را دو لنگه و در ديگر را دو لنگه.  و هر در را دو لنگه بود و اين لنگه تا مي شد24
 .طرف بيرون بود و بر آنها يعني بر درهاي هيكل كروبيان و نخلها مصّور بود بطوري كه بر ديوارها مصّور بود و آستانة چوبين پيش روي رواق ب25
 .  بر جانب رواق پنجره هاي مشبك به اينطرف و به آنطرف بود و همچنين بر غرفه هاي خانه و بر آستانه ها26
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 .و مرا به صحن بيروني از راه سمت شمالي بيرون برد و مرا به حجره اي كه مقابل مكان منفَصل و روبروي بنيان بطرف شمال بود آورد 1
 .ذراعي در شمالي بود و عرضش پنجاه ذراع بود جلو طول صد 2
 . مقابل بيست ذراع كه از آن صحن اندروني بود و مقابل سنگفرشي كه از صحن بيروني بود دهليزي روبروي دهليزي در سه طبقه بود3
 .بود و پيش روي حجره ها بطرف اندرون خَرندي به عرض ده ذراع بود و راهي يك ذراع و درهاي آنها بطرف شمال 4
 . و حجره هاي فوقاني كوتاه بود زيرا كه دهليزها از آنها مي گرفتند بيشتر از آنچه آنها از حجره هاي تحتاني و وسطي بنيان مي گرفتند5
 . طبقة فوقاني از طبقات تحتاني و وسطي تنگتر مي شد  چونكه سه طبقه بود و ستونها مثل ستونهاي صحن ها نداشت و از اين سبب،6
 .ديواري كه بطرف بيرون مقابل حجره ها بسوي صحن بيروني روبروي حجره ها بود پنجاه ذراع بود و طول 7
 . زيرا طول حجره هايي كه در صحن بيروني بود پنجاه ذراع بود و اينك جلو هيكل صد ذراع بود8
 .د و زير اين حجره ها از طرف شرقي مدخلي بود كه از آن به آنها از صحن بيروني داخل مي شدن9
 .  و در حجم ديوار صحن كه بطرف مشرق بود پيش روي مكان منفصل و مقابل بنيان حجره ها بود10

 . و راه مقابل آنها مثل نمايش راه حجره هاي سمت شمال بود، عرض آنها مطابق طول آنها بود و تمامي مخْرج هاي اينها مثل رسم آنها و درهاي آنها11
 . نوب دري بر سر راه بود يعني بر راهي كه راست پيش روي ديوار مشرقي بود و جايي كه به آنها داخل مي شدند و مثل درهاي حجره هاي سمت ج12

 حجره هاي مقّدس مي باشد كه كاهناني كه به خداوند نزديك مي  حجره هاي شمالي و حجره هاي جنوبي كه پيش روي مكان منفصل است، :  و مرا گفت13
مي خورند و قدس االقداس و هداياي آردي و قرباني هاي گناه و قرباني هاي جرم را در آنها مي گذراند زيرا كه اين مكان  هاآيند قدس االقداس را در آن

 .مقّدس است
ارند  و چون كاهنان داخل آنها مي شوند ديگر از قدس به صحن بيروني بيرون نمي آيند بلكه لباسهاي خود را كه در آنها خدمت مي كنند در آنها مي گذ14

 . زيراكه آنها مقّدس مي باشد و لباس ديگر پوشيده، به آنچه به قوم تعلّق دارد نزديك مي آيند

 . و چون پيمايشهاي خانة اندروني را به اتمام رسانيد، مرا بسوي دروازه اي كه رويش به سمت مشرق بود بيرون آورد و آن را از هر طرف پيمود15
  پانصد ني پيمود يعني به ني پيمايش آن را از هر طرف پيمود جانب شرقي آن را به ني پيمايش،16

 .  و جانب شمالي را به ني پيمايش از هر طرف ني پيمود17

 . و جانب جنوبي را به ني پيمايش، پانصد پيمود18
 . پس به سوي جانب غربي برگشته، آن را به ني پيمايش پانصد ني پيمود19
 .  ديواري بود كه طولش پانصد و عرضش پانصد ني بود تا در ميان مقدس و غير مقّدس فرق گذارد هر چهار جانب آن را پيمود و آن را20
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  . يعني به دروازه اي كه به سمت مشرق متوجه بود و مرا نزد دروازه آورد، 1

 .او منْور گرديدو اينك جالل خداي اسرائيل از طرف مشرق آمد و آواز او مثل صداي آبهاي بسيار بود و زمين از جالل  2
 و مثل منظر آن رؤيايي بود كه ديده بودم يعني مثل آن رؤيا كه در وقت آمدن من، براي تخريب شهر ديده بودم و رؤيا مثل آن رؤيا بود كه نزد نهر 3

 . پس به روي خود درافتادم. خابور مشاهده نموده بودم

 .بود به خانه درآمد پس جالل خداوند از راه دروازه اي كه رويش به سمت مشرق 4
 . و روح مرا برداشته، به صحن اندروني آورد و اينك جالل خداوند خانه را مملّو ساخت5
 . و هاتفي را شنيدم كه از ميان خانه به من تكلّم مي نمايد و مردي پهلوي من ايستاده بود6
آن درميان بني اسرائيل تا به ابد ساكن خواهم شد و خاندان اسرائيل هم  اي پسر انسان اين است مكان كرسي من و مكان كف پايهايم كه در  : و مرا گفت7

 .خود ايشان و هم پادشاهان ايشان بار ديگر به زناها و الشهاي پادشاهان خود در مكان هاي بلند خويش نام قدوس مرا بي حرمت نخواهند ساخت
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ه پهلوي باهوهاي من برپا كرده اند و درميان من و ايشان فقط ديواري است، پس اسم  از اينكه آستانه هاي خود را نزد آستانة من و باهوهاي خويش را ب8
 . قدوس مرا به رجاسات خويش كه آنها را بعمل آورده اند بي حرمت ساخته اند، لهذا منبر خشم خود ايشان را تلف نموده ام

 .ميان ايشان تا به ابد سكونت خواهم نمود حال زناهاي خود و الشهاي پادشاهان خويش را از من دور بنمايند و من در9
 . و تو اي پسر انسان خاندان اسرائيل را از اين خانه مطلّع ساز تا گناهان خود را خجل شوند و ايشان نمونة آن را بپيمايند10
 و همة فرايض و جميع صورتها و تمامي  و اگر از هرچه بعمل آورده اند خجل شوند، آنگاه صورت خانه را و نمونه و مخرجها و مدخلها و تمامي شكلها11

 .قانونهايش را براي ايشان اعالم نما و به نظر ايشان بنويس تا تمامي صورتش و همة فرايضش را نگاه داشته، به آنها عمل نمايند
 » .ستاينك قانون خانه همين ا.  و قانون خانه اين است كه تمامي حدودش بر سر كوه از همة اطرافش قدس االقداس باشد12

سينه اش يك ذراع و عرضش يك ذراع و حاشيه اي كه گرداگرد لبش مي .  و پيمايشهاي مذبح به ذراعها هر ذراع يك ذراع و يك قبضه باشد اين است13
 . باشد يك وجب و اين پشت مذبح مي باشد

 .بزرگ چهار ذراع و عرضش يك ذراع و از سينة روي زمين تا خروج پاييني دو ذراع و عرضش يك ذراع و از خروج كوچك تا خروج 14
 . و آتشدانش چهار ذراع و از آتش دان چهار شاخ برآمده بود15
 . و طول آتشدان دوازده و عرضش دوازده و از هر چهار طرف مربع بود16
ش يك ذراع وپلّه هايش به سمت  و طول خروج چهارده و عر ضش چهارده بر چهار طرفش بود و حاشيه اي كه گرداگردش بود نيم ذراع و دايرة سينه ا17

 .مشرق متوجه بود
اين است قانون هاي مذبح در روزي كه آن را بسازند تا قرباني هاي سوختني بر آن  : اي پسر انسان خداوند يهوه چنين مي فرمايد:  و او مرا گفت18

 .بگذرانند و خون بر آن بپاشند
 از ذريت صادوق مي باشند و به جهت خدمت من به من نزديك مي آيند يك گوساله به جهت قرباني گناه  و خداوند يهوه مي فرمايد كه به الويان كَهنه كه19

 بده،

 . و از خونش گرفته، بر چهار شاخش و بر چهار گوشة خروج و بر حاشيه اي كه گرداگردش است بپاش و آن را طاهر ساخته، برايش كفّاره كن20
 .را در مكان معين خانه بيرون از مقْدس بسوزانند گوسالة قرباني گناه را بگير و آن 21
 . و در روز دوم بز نر بي عيبي براي قرباني گناه بگذران تا مذبح را به آن طاهر سازند چنانكه آن را به گوساله طاهر ساختند22
 .  و چون از طاهر ساختن آن فارغ شدي گوسالة بي عيب و قوچي بي عيب از گله بگذران23

 . به حضور خداوند نزديك بياور و كاهنان نمك بر آنها پاشيده، آنها را به جهت قرباني سوختني براي خداوند بگذارنند تو آن را24
 . هر روز از هفت روز تو بز نري براي قرباني گناه بگذران و ايشان گوساله اي و قوچي از گله هر دو بي عيب بگذرانند25
 .ه، آنرا طاهر سازند و تخصيص كنند هفت روز ايشان كفّاره براي مذبح نمود26
 و چون اين روزها را به اتمام رسانيدند، پس در روز هشتم و بعد از آن كاهنان قرباني هاي سوختني و ذبايح سالمتي شما را بر مذبح بگذرانند و من 27

  .قول خداوند يهوه اين است. شما را قبول خواهم كرد
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 .ني كه به سمت مشرق متوجه بود، باز آورد و آن بسته شده بودو مرا به راه دروازة مقدس بيرو 1
 .اين دروازه بسته بماند و گشوده نشود و هيچ كس از آن داخل  نشود زيرا كه يهوه خداي اسرائيل از آن داخل شده، لهذا بسته بماند:  و خداوند مرا گفت2
 .  حضور خداوند بنشيند و از راه رواق دروازه داخل شود و از همان راه بيرون رود و امآ رئيس، چونكه او رئيس است در آن به جهت خوردن غذا به3

 . پس مرا از راه شمالي پيش روي خانه آورد و نگريستم و اينك جالل خداوند خانة خداوند را مملّو ساخته بود و بر وي خود درافتادم4
 گويم دربارة تمامي قانون هاي خانة خداوند و همة قواعدش مشغول ساز و به چشمان اي پسر انسان دل خود را به هر چه تو را«:  و خداوند مرا گفت5

 .خود ببين و به گوشهاي خود بشنو و دل خويش را به مدخل خانه و به همة مخرج هاي مقدس مشغول ساز
 .ئيل از تمامي رجاسات خويش باز ايستيداي خاندان اسرا: خداوند يهوه چنين مي فرمايد:  و به اين متمرد ين يعني به خاندان اسرائيل بگو6
و چون شما غداي من يعني پيه و .  خانة مرا ملوث سازند  زيرا كه شما اجنبيان نامختون دل و نامختون گوشت را داخل ساختيد تا در مقدس من بوده،7

 . رجاسات شما عهد مرا شكستند خون را گذرانيديد، ايشان اعالوه بر همة
 . داس مرا نگاه نداشتيد، بلكه كسان به جهت خويشتن تعيين نموديد تا وديعت مرا در مقْدس من نگاه دارند و شما وديعت اق8

هيچ شخص غريب نامختون دل و نامختون گوشت از همة غريباني كه درميان اسرائيل باشند، به مقْدس من داخل نخواهند :  خداوند يهوه چنين مي فرمايد9
 .شد

    متحمل گناه خود خواهند شد، نيز كه در حين آواره شدن بني اسرائيل از من دوري ورزيده، از عقب بتهاي خويش آواره گرديدند، بلكه آن الويان 10
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 زيرا خادمان مقدس من و مستحفظان دروازه هاي خانه و مالزمان خانه هستند و ايشان قرباني هاي سوختني و ذبايح قوم را ذبح مي نمايند و به 11
 .ن براي خدمت ايشان مي ايستندحضورايشا

دست خود : بنابراين يهوه مي گويد.  و از اين جهت كه به حضور بتهاي خويش ايشان را خدمت نمودند و براي خاندان اسرائيل سنگ مصادم گناه شدند12
 .را به ضّد ايشان برافراشتم كه متحمل خود خواهند شد

 .ش و رجاسات خود را بعمل آوردند متحمل خواهند شد و به من نزديك نخواهند آمد، بلكه خجالت خوي13
 .  ليكن ايشان را به جهت تمامي خدمت خانه و براي هر كاري كه در آن كرده مي شود، مستحفظان وديعت آن خواهم ساخت14

اشتند، خداوند يهوه مي گويد كه به حضور من ليكن الويان كَهنه از بني صادوق كه درحيني كه بني اسرائيل از من آواره شدند وديعت مقْدس مرا نگاه د 15
 .ايستاده پيه و خون را براي من خواهند گذرانيد

 . و ايشان به مقْدس منداخل خواهند شد و به جهت خدمت من به خوان من نزديك خواهند آمد و وديعت مرا نگاه خواهند داشت16
كتاني خواهند پوشيد و چون در دروازه هاي صحن اندروني و در خانه مشغول خدمت  و هنگامي كه به دروازه هاي صحن اندروني داخل شوند لباس 17

 .      باشند، هيچ لباس پشمين نپوشند

 . عمامه هاي كتاني بر سر ايشان و زير جامة كتاني بر كمرهاي ايشان باشد و هيچ چيزي كه عرق آورد دربر نكنند18
د قوم بيرون روند، آنگاه لباس خويش را كه در آن خدمت مي كنند بيرون كرده، آن را در حجره هاي  و چون به صحن بيروني يعني به صحن بيروني نز19

 مقّدس بگذارنند و به لباس ديگر ملبس شوند و قوم را در لباس خويش تقديس ننمايند

 . و ايشان سر خود را نتراشند و گيسوهاي بلند نگذارند بلكه موي سر خود را بچينند20
 .قت درآمدنش در صحن اندروني شراب ننوشد و كاهن و21
 . و زن بيوه يا مطلّقه را به زني نگيرد، بلكه باكره اي كه از ذريت خاندان اسرائيل باشد يا بيوه اي كه بيوه كاهن باشد بگيرند22
 .ن اعالم نمايند و فرق ميان مقّدس و غير مقدس را به قوم من تعليم دهند و تشخيص ميان طاهر و غير طاهر را به ايشا23
برحسب احكام من داوري بنمايند و شرايع و فرايض مرا در جميع مواسم من نگاه دارند و سبت هاي مرا   و چون در مرافعه ها به جهت محاكمه بايستند، 24

 .تقديس نمايند
ر و مادر يا پسر يا دختر يا برادر يا خواهري كه شوهر خويشتن را نجس نسازد مگر اينكه به جهت پد  و احدي از ايشان به ميتة آدمي نزديك نيامده، 25

 . جايز است كه خويشتن را نجس سازد نداشته باشد،
 . و بعد از آنكه طاهر شود هفت روز براي وي بشمارند26
 . را بگذراند و خداوند يهوه مي فرمايد در روزي كه به صحن اندروني قدس داخل شود تا در قدس خدمت نمايد آنگاه قرباني گناه خود27
 .من نصيب ايشان خواهم بود پس ايشان را درميان اسرائيل ملك ندهيد زيرا كه من ملك ايشان خواهم بود. و ايشان را نصيبي خواهد بود  «28
 . موقوفات اسرائيل از آن ايشان خواهد بود  و ايشان هداياي آردي و قرباني هاي گناه و قرباني هاي جرم را بخورند و همة29
و اول تمامي نوبرهاي همة چيز و هر هديه اي از همة چيزها از جميع هداياي شما از آن كاهنان خواهد بود و خيمر اول خود را به كاهن بدهيد تا بركت  30

 . خود فرود آوريد بر خانة
 .  و كاهن هيچ ميته يا دريده شده اي را از مرغ يا بهايم نخورد31
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1 س را كه طولش بيست و پنج هزار ني و عرضش ده هزار ني باشد هديه اي براي خداوند  ت به قرعه تقسم نماييد، و چون زمين را به جهت ملكيحصّة مقد
 .بگذرانيد و اين به تمامي حدودش از هر طرف مقدس خواهد بود

 . ذارع و از اين پانصد در پانصد ني از هر طرف مربع براي قدس خواهد بود و نواحي آن از هر طرفش پنجاه2
 . و از اين پيمايش طول بيست و پنج هزار و عرض ده هزار ني خواهي پيمود تا در آن جاي مقدس قدس االقداس باشد3
 و اين براي كاهناني كه خادمان مقْدس باشند و به جهت خدمت خداوند نزديك مي آيند، حصّة مقدس از زمين خواهد بود تا جاي مقدس به جهت قدس 4

 .باشد
 .ول بيست و پنج هزار و عرض ده هزار ني به جهت الوياني كه خادمان خانه باشند خواهد بود تا ملك ايشان براي بيست خانه باشد و ط5
 و ملْك شهر را كه عرضش پنج هزار و طولش بيست و پنج هزار ني باشد موازي آن هدية مقدس قرار خواهيد داد و اين از آن تمامي خاندان اسرائيل 6

 .بودخواهد 
 و از اينطرف و از آنطرف هديه مقدس و ملْك شهر مقابل هدية مقدس و مقابل ملك شهر از جانب غربي به سمت مغرب و از جانب شرقي به سمت مشرق 7

 .حصّة رئيس خواهد بود و طولش موازي يكي از قسمت ها از حد مغرب تا حد مشرق خواهد بود
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او خواهد بود تا رؤساي من بر قوم من ديگر ستم ننمايند و ايشان زمين را به خاندان اسرائيل برحسب اسباط ايشان  و اين در آن زمين در اسرائيل ملْك 8
 .خواهند داد

اي سروران اسرائيل باز ايستيد و جور و ستم را دور كنيد و انصاف و عدالت را بجا آوريد و ظلم خود را از قوم من رفع : خداوند يهوه چنين مي گويد «9
 :قول خداوند يهوه اين است. اييدنم
 . ميزان راست و ايفاي راست و بتّ راست براي شما باشد10
 .  مقدار آنها برحسب حومر باشد.  و ايفا و بتّ يك مقدار باشد به نوعي كه بتِّ به عشر حومر و ايفا به عشر حومر مساوي باشد11

 . شما بيست مثقال و بيست و پنج مثقال و پانزده مثقال باشدو منّاي.  و مثقال بيست جِيره باشد12
 .يك سدس ايفا از هرحومر گندم و يك سدس ايفا از هر حومر جو بدهيد: و هديه اي كه بگذرانيد اين است 13
 . حومر مي باشد و قسمت معين روغن برحسب بتِّ روغن يك عشرِبتّ از هر كُّريا حومرِ ده بتّ باشد زيرا كه ده بتّ يك14
.  و يك گوسفند از دويست گوسفند از مرتع هاي سيراب اسرائيل براي هدية آردي و قرباني سوختني و ذبايح سالمتي بدهند تا براي ايشان كفّاره بشود15

 . قول خداوند يهوه اين است

 . و تمامي قوم زمين اين هديه را براي رئيس در اسرائيل بدهند16
هاي سوختني و هداياي آردي و هداياي ريختني را در عيدها و هالل ها و سبت ها و همة مواسم خاندان اسرائيل بدهد و او قرباني گناه  و رئيس قرباني 17

  .و هدية آردي و قرباني سوختني و ذبايح سالمتي را به جهت كفّاره براي خاندان اسرائيل بگذراند

 .ه اول، گاوي جوان بي عيب گرفته، مقْدس را طاهر خواهي نموددر غُرة ما«:  خداوند يهوه چنين مي گويد18
 . و كاهن قدري از خون قرباني گناه گرفته، آن را بر چهارچوب خانه و بر چهار گوشة خروج مذبح و بر چهارچوب دروازة صحن اندروني خواهد پاشيد19
 .خواهي كرد و شما براي خانه كفاّره خواهيد نمود و همچنين در روز هفتم ماه براي هركه سهواً يا غفلتاً خطا ورزد 20
 . و در روز چهاردهم ماه اول براي شما هفت روز عيد فصَح خواهد بود كه در آنها نان فطيرخورده شود21
 . و در آن روز رئيس، گاو قرباني گناه را براي خود و براي تمامي اهل زمين بگذراند22
ز از آن هفت روز، هفت گاو و هفت قوچ بي عيب به جهت قرباني سوختني براي خداوند و هر روز يك بز نر به جهت  و در هفت روز عيد، يعني در هر رو23

 .قرباني گناه بگذارند
 . و هدية آرديش را يك ايفا براي هرگاو و يك ايفا براي هر قوچ و يك هين روغن براي هر ايفا بگذراند24
  .د موافق اينها يعني موافق قرباني گناه و قرباني سوختني و هدية آردي و روغن تا هفت روز خواهد گذرانيد و از روز پانزدهم ماه هفتم، در وقت عي25
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 صحن اندروني كه به سمت مشرق متوجه است در شش روز شغل بسته بماند و در روز سبت مفتوح شود و در  دروازة:  خداوند يهوه چنين مي گويد1
 .روز اول ماه گشاده گردد

 و رئيس از راه رواق دروازة بيروني داخل شود و نزد چهار چوب دروازه بايستد و كاهنان قرباني سوختني و ذبيحة سالمتي او را بگذارنند و او بر 2
 .آستانة دروازه سجده نمايد، پس بيرون برود اما دروازه تا شام بسته نشود

 .وازه به حضور خداوند سجده نمايند و اهل زمين در سبت هاي و هالل ها نزد دهنة آن در3
 . و قرباني سوختني كه رئيس در روز سبت براي خداوند بگذراند، شش برة بي عيب و يك قوچ بي عيب خواهد بود4
 . و هدية آردي اش يك ايفا براي هر قوچ باشد و هديه اش براي بره ها هرچه از دستش برآيد و يك هين روغن براي هر ايفا5
6ة ماه يك گاو جوان بي عيب و شش بره و يك قوچ كه بي عيب باشد و در غر . 

 .  و هدية آردي اش يك ايفا براي هر گاو و يك ايفا براي هر قوچ و هرچه از دستش برآيد براي هر ايفا بگذارند7

 . و هنگامي كه رئيس داخل شود از راه رواق دروازه درآيد و از همان راه بيرون رود8
هل زمين در مواسم به حضور خداوند داخل شوند، آنگاه هر كه راه دروازة شمالي به جهت عبادت داخل شود، از راه دروازه جنوبي  و هنگامي كه ا9

برنگردد بلكه پيش  و هركه از راه دروازه جنوبي داخل شود، از راه دروازه شمالي بيرون رود، و از آن دروازه كه از آن داخل شده باشد، . بيرون رود
 .ود بيرون رودروي خ

 . و چون ايشان داخل شوند رئيس درميان ايشان داخل شود و چون بيرون روند با هم بيرون روند10
 و هدية آردي اش در عيد ها و مواسم يك ايفا براي هر گاو و يك ايفا براي هر قوچ و هر چه از دستش برآيد براي بره ها و يك هين روغن براي هر ايفا 11

 .خواهد بود
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چون رئيس هدية تبرعي را خواه قرباني سوختني يا ذبايح سالمتي به جهت هدية تبرعي براي خداوند بگذراند، آنگاه دروازه اي را كه به سمت مشرق  و 12
د و چون بيرون پس بيرون رو. متوجه است بگشايند و او قرباني سوختني و ذبايح سالمتي خود را بگذراند به طوري كه آنها را در روز سبت مي گذراند

 .رفت دروازه را ببندند
  هر صبح آن را بگذران،  و يك برة يك سالة بي عيب هر روز به جهت قرباني سوختني براي خداوند خواهي گذرانيد،13

 آردي دايمي براي خداوند  و هر بامداد هدية آردي آن را خواهي گذرانيد، يعني يك سدس ايفا و يك ثلث هين روغن كه بر آرد نرم پاشيده شود كه هدية14
 .به فريضة ابدي خواهند بود

 .  پس بره و هدية آردي اش و روغنش را هر صبح به جهت قرباني سوختني دايمي خواهند گذرانيد15

ان به رسم ارثيت چون رئيس بخششي به يكي از پسران خود بدهد، حق ارثيت آن از آن پسرانش خواهد بود و ملْك ايش«:  خداوند يهوه چنين مي گويد16
 .خواهد بود

 تا سال انفكاك از آن او خواهد بود پس به رئيس راجع خواهد شد و ميراث او   ليكن اگر بخششي از ملك موروث خويش به يكي از بندگان خود بدهد،17
 .فقط از آن پسرانش خواهد بود

خود را از ملك خويش ميراث دهد تا قوم من هر كس از ملك خويش پراكنده  و رئيس از ميراث قوم نگيرد و ملك ايشان را غصب ننمايد بلكه پسران 18
 .نشوند

و اينك در آنجا بهر دو طرف به سمت .  پس مرا از مدخلي كه به پهلوي دروازه بود به حجره هاي مقدس كاهنان كه به سمت شمال متوجه بود درآورد19
  .مغرب مكاني بود

اهنان، قرباني جرم و قرباني گناه را طبخ مي نمايند و هدية آردي را مي پزند تا آنها را به صحن بيروني به جهت اين است مكاني كه ك«:  و مرا گفت20
  .تقديس نمودن قوم بيرون نياورند

 . پس مرا به صحن بيروني آورد و مرا به چهار زاوية صحن گردانيد و اينك در هر زاوية صحن صحني بود21
 .اين چهار را كه در زاويه ها بود يك مقدار بود. حنهاي محوطه اي بود كه طول هريك چهل و عرضش سي ذراع بود يعني در چهار گوشة صحن ص22
 . و به گرداگرد آنها بطرف آن چهار طاقها بود و مطبخ ها زير آن طاقها از هر طرفش ساخته شده بود23
  .يح قوم را طبخ مي نماينداينك مطبخ ها مي باشد كه خادمان خانه در آنها ذبا«:  و مرا گفت24
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 زيرا كه روي خانه به سمت مشرق بود و آن آبها از زير جانب   و مرا نزد دروازة خانه آورد و اينك آبها از زير آستانة خانه بسوي مشرق جاري بود،1
 .راست خانه از طرف جنوب مذبح جاري بود

به دروازة بيروني به راهي كه به سمت مشرق متوجه است گردانيد و اينك آبها از جانب راست  پس مرا از راه دروازة شمالي بيرون برده، از راه خارج 2
 .جاري بود

 . و چون آن مرد بسوي مشرق بيرون رفت، ريسمانكاري در دست داشت و هزار ذراع پيموده، مرا از آب عبور داد و آبها به قوزك مي رسيد3
 .داد و آب به زانو مي رسيد و باز هزار ذراع پيموده، مرا عبور داد و آب به كمر مي رسيد پس هزار ذراع پيمود و مرا از آبها عبور 4
 . پس هزار ذراع پيمود و نهري بود كه از آن نتوان عبوركرد زيرا كه آب زياده شده بود، آبي كه در آن مي شود شنا كرد، نهري كه از آن عبور نتوان كرد5
 . را ديدي؟ پس مرا از آنها برده، به كنار نهر برگردانيداي پسر انسان آيا اين:  و مرا گفت6
 . و چون برگشتم اينك بر كنار نهر از اينطرف و از آنطرف درختان بي نهايت بسيار بود7
 .فا مي يابداين آنها بسوي واليت شرقي جاري مي شود و به عربه فرود شده، به دريا مي رود و چون به دريا داخل مي شود آبهايش ش:  و مرا گفت8
 و واقع خواهد شد كه هرذي حيات خزنده اي در هر جايي كه آن نهر داخل شود، زنده خواهد گشت و ماهيان از حد زياده پيدا خواهد شد، زيرا چون اين 9

 . آن شفا خواهد يافت و هرجايي كه نهر جاري مي شود، همه چيز زنده مي گردد آبها به آنجا مي رسد،
كنار آن خواهند ايستاد و از عين جدي تا عين عجاليم موضعي براي پهن كردن دامها خواهد بود و ماهيان آنها به حسب جنسها، مثل  و صيادان بر 10

 .ماهيان درياي بزرگ از حد زياده خواهند بود
 .   اما خالبها و تاالبهايش شفا نخواهد يافت بلكه به نمك تسليم خواهد شد11

اينطرف و آنطرف هر قسم درخت خوراكي خواهد روييد كه برگهاي آنها پژمرده نشود و ميوه هاي آنها الينقطع خواهد بود و هر ماه  و بر كنار نهر به 12
  .ميوة تازه خواهد آورد زيرا كه آبش از مقْدس جاري مي شود و ميوة آنها براي خوراك و برگهاي آنها به جهت عالج خواهد بود

 .براي يوسف دو قسمت. اين است حدودي كه زمين را براي دوازده سبط اسرائيل به آنها تقسيم خواهيد نمود«: گويد خداوند يهوه چنين مي 13

702



 و شما هر كس مثل ديگري آن را به تصرف خواهيد آورد زيرا كه من دست خود را برافراشتم كه آن را به پدران شما بدهم پس اين زمين به قرعه به 14
 .واهد شدشما به ملكيت داده خ

 . و حدود زمين اين است بطرف شمال از درياي بزرگ بطرف حْتلُون تا مدخل صَدد15
 . حمات و بيروته و سبرايم كه درميان سرحد دمشق و سرحد حمات است و حصَر وسطي كه نزد سرحد حوران است16
 .و اين است جانب شمالي. اهد بود و حد از دريا حصَرعينان نزد سرحد دمشق و بطرف شمال حمات خو17
 . و بطرف شرقي درميان حوران و دمشق و درميان جِلْعاد و زمين اسرائيل اُردن خواهد بود از اين حد شرقي مي باشد18
 .بود و طرف جنوبي به جانب راست از تامار تا آب مريبوت قادش و نهر مصر و درياي بزرگ و اين طرف جنوبي به جانب راست خواهد 19
 . و طرف غربي درياي بزرگ از حدي كه مقابل مدخل حمات است خواهد بود و اين جانب غربي باشد20
 . پس اين زمين را براي خود برحسب اسباط اسرائيل تقسيم خواهيد نمود21
عه تقسيم خواهيد كرد و ايشان نزد شما مثل  و آن را براي خود و براي غريباني كه درميان شما مأوا گزينند و درميان شما اوالد بهم رسانند به قر22

 . متوطّنان بني اسرائيل خواهند بود و با شما درميان اسباط اسرائيل ميراث خواهند يافت

 .در هر سبط كه شخصي غريب در آن ساكن باشد، در همان ملك خود را خواهد يافت:  و خداوند يهوه مي فرمايد23
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طرف شمال تا جانب حتْلُون و مدخل حمات و حصَرعينان نزد سرحد شمال دمشق تا جانب حمات حد آنها از مشرق تا از : و اين است نامهاي اسباط 1
 .براي دان يك قسمت. مغرب

 . و نزد حد دان از طرف مشرق تا طرف مغرب براي اَشير يك قسمت2
 . و نزد حد اَشير از طرف مشرق تا طرف مغرب براي نفتالي يك قسمت3
 .زد نفتالي از طرف مشرق تا طرف مغرب براي منسي يك قسمت و ن4
 . و نزد حد منَسي از طرف مشرق تا طرف مغرب براي افرايم يك قسمت5
 . و نزد حد نفتالي از طرف مشرق تا طرف مغرب براي رئوبين يك قسمت6
 . و نزد حد رئوبين از طرف مشرق تا طرف مغرب براي يهودا يك قسمت7
 حد يهودا از طرف مشرق تا طرف مغرب هديه اي كه مي گذرانيد خواهد بود كه عرضش بيست و پنج هزار ني و طولش از جانب مشرق تا جانب  و نزد8

 .مغرب موافق يكي از اين قسمت ها باشد و مقدس درميانش خواهد بود
 . ده هزار ني خواهد بود و طول اين هديه اي كه براي خداوند مي گذرانيد و بيست و پنج هزار ني و عرضش9
 و اين هدية مقدس براي اينان يعني براي كاهنان مي باشد و طولش بطرف شمال بيست و پنج هزار و عرضش بطرف مغرب ده هزار و عرضش بطرف 10

 . مشرق ده هزار و طولش بطرف جنوب بيست و پنج هزار ني مي باشد و مقْدس خداوند درميانش خواهد بود

 كاهنان مقدس از بني صادوق كه وديعت مرا نگاه داشته اند خواهد بود، زيرا ايشان هنگامي كه بني اسرائيل گمراه شدند و الويان نيز ظاللت  و اين براي11
 ورزيدند، گمراه نگرديدند،    

 . لهذا اين براي ايشان از هدية زمين، هدية قدس اقداس به پهلوي سرحد الويان خواهد بود12
13كاهنان حصّه اي كه طولش بيست و پنج هزار و عرضش ده هزار ني باشد براي الويان خواهد بود، پس طول تمامش بيست و پنج هزار و  و مقابل حد 

 .عرضش ده هزار ني خواهد بود
14س مي باشد و از آن چيزي نخواهند فروخت و مبادله نخواهند نمود و نوبرهاي زمين صرف ديگران نخواهد شد زيرا كه براي خداوند مقد. 
و شهر در وسطش .  و پنج هزار ني كه از عرضش مقابل آن بيست و پنج هزار ني باقي مي ماند عاّم خواهد بود، به جهت شهر و مسكن ها و نواحي شهر15

 .خواهد بود
هار هزار و پانصد و به طرف بطرف شمال چهار هزار و پانصد و بطرف جنوب چهار هزار و پانصد و به طرف مشرق چ:  و پيمايشهاي آن اين است16

 .مغرب چهار هزار و پانصد ذراع
 و نواحي شهر بطرف شمال دويست و پنجاه و بطرف جنوب دويست و پنجاه و بطرف مشرق دويست و پنجاه و بطرف مغرب دويست و پنجاه خواهد 17

 .بود
مغرب ده هزار ني خواهد بود و اين مقابل هدية مقدس باشد و  و آنچه از طولش مقابل هدية مقدس باقي مي ماند بطرف مشرق ده هزار و بطرف 18

 .محصولش خوراك آناني كه در شهر كار مي كنند خواهد بود
 . و كاركنان شهر از همة اسباط اسرائيل آن را كشت خواهند كرد19
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 . مربع خواهيد گذرانيد پس تمامي هديه بيست و پنجهزار در بيست و پنجهزار ني باشد اين هدية مقدس را با ملك شهر20
 و بقية آن بهر دو طرف هدية مقدس و ملْك شهر از آن رئيس خواهد بود؛ و اين حصّة رئيس نزد حد شرقي در برابر آن بيست و پنجهزار ني هديه و نزد 21

 .هد بودحد غربي هم برابر بيست و پنجهزار ني هديه خواهد بود؛ و هدية مقدس و مقْدسِ خانه درميانش خوا
 .  از ملك الويان و از ملك شهر كه درميان ملك رئيس است، حصّه اي درميان حد يهودا و حد بنيامين از آن رئيس خواهد بود22
 . و اما براي بقية اسباط از طرف مشرق تا طرف مغرب براي بنيامين يك قسمت23
 . قسمت و نزد حد بنيامين از طرف مشرق تا طرف مغرب براي شمعون يك24
 . و نزد حد شمعون از طرف مشرق تا طرف مغرب براي يساكار يك قسمت25
 . و نزد حد يساكار از طرف مشرق تا طرف مغرب براي زبولون يك قسمت26
 . و نزد حد زبولون از طرف مشرق تا طرف مغرب براي جاد يك قسمت27
 ». تا آب مريبه قادش و نهر مصر و درياي بزرگ خواهد بود و نزد حد جاد بطرف جنوب به جانب راست حد زمين از تامار28
 .اين است زميني كه براي اسباط اسرائيل به ملكيت تقسيم خواهيد كرد و قسمت هاي ايشان اين مي باشد:  خداوند يهوه مي گويد29
 . و اين است مخرج هاي شهر بطرف شمال چهار هزار و پانصد پيمايش30
 .دروازة رئوبين يك و دروازة يهودا يك و دروازة الوي يك. وافق نامهاي اسباط اسرائيل باشد يعني سه دروازه بطرف شمال و دروازه هاي شهر م31
 . و بطرف مشرق چهار هزار و پانصد ني و سه دروازه يعني دروازة يوسف يك و دروازة بنيامين يك و دروازة دان يك32
 .و سه دروازة يعني شمعون يك و دروازة يساكار يك و دروازة زبولون يك و بطرف جنوب چهار هزار و پانصد پيمايش 33
 . و بطرف مغرب چهار هزار و پانصد ني و سه دروازه يعني دروازة جاد يك و دروازة اَشير يك و دروازة نفتالي يك34
 ». و محيطش هجده هزار ني مي باشد و اسم شهر از آن روز يهوه شَمه خواهد بود35
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 كتاب دانيال نبي
 

 
1 

 . در سال سوم سلطنت يهوياقيم پادشاه يهودا، نَبوكَد نَصَّر پادشاه بابل به اورشليم آمده، آن را محاصره نمود1
ود آورد و ظروف  خدا به دست او تسليم نمود و او آنها را به زمين شنعار به خانة خداي خ  و خداوند يهوياقيم پادشاه يهودا را با بعضي از ظروف خانة2

 .را به بيت المال خداي خويش گذاشت
 . و پادشاه اَشفَناز رئيس خواجه سرايان خويش را امر فرمود كه بعضي از بني اسرائيل و از اوالد پادشاهان و از شُرفا را بياورد3
 فنون فهيم باشند كه قابليت براي ايستادن در قصر پادشاه  جواناني كه هيچ عيبي نداشته باشند و نيكو منظر و در هرگونه حكمت ماهر و به علم دانا و به4

 .داشته باشند و علم و زبان كلدانيان را به ايشان تعليم دهند
 و پادشاه وظيفة روزينه از طعام پادشاه و شرابي كه او مي نوشيد تعيين نمود و امر فرمود كه ايشان را سه سال تربيت نمايند و بعد از انقضاي آن مدت 5

 . حضور  پادشاه حاضر شونددر
 . و در ميان ايشان دانيال وحنَنْيا و ميشائيل و عزْريا از بني يهودا بودند6
 .  و رئيس خواجه سرايان نامها به ايشان نهاد، اما دانيال به بلْطَشَصّر و حنَنْيا را به شَدرك و ميشائيل را به ميشَك و عزَريا را به عبدنَغٌو مسمي ساخت7

پس از رئيس خواجه سرايان درخواست .  اما دانيال در دل خود قصد نمود كه خويشتن را از طعام پادشاه و از شرابي كه او مي نوشيد نجس نسازد8
 .نمود كه خويشتن را نجس نسازد

 . و خدا دانيال را نزد رئيس خواجه سرايان محترم و مكرم ساخت9
چرا چهره هاي شما را . من از آقاي خود پادشاه كه خوراك و مشروبات شما را تعيين نموده است مي ترسم«:  پس رئيس خواجه سرايان به دانيال گفت10

 .از ساير جواناني كه ابناي جنس شما مي باشند، زشتتر بيند و همچنين سر مرا نزد پادشاه در خطر خواهيد انداخت
 : دانيال و حنَنْيا و ميشائيل عزَريا گماشته بود گفت پس دانيال به رئيس ساقيان كه رئيس خواجه سرايان او را بر11
 .مستدعي آنكه بندگان خود را ده روز تجربه نمايي و به ما بقول براي خوردن بدهند و آب به جهت نوشيدن «12
 . كه خواهي ديد با بندگانت عمل نماي چهره هاي ما و چهره هاي ساير جواناني را كه طعام  پادشاه مي خورند به حضور تو مالحظه نمايند و به نهجي13
 . و او ايشان را در اين امر اجابت نموده، ده روز ايشان را تجربه كرد14
 . و بعد از انقضاي اين ده روز معلوم شد كه چهره هاي ايشان از ساير جواناني كه طعام پادشاه را مي خوردند نيكوتر و فربه تر بود15
 . شراب را كه بايد بنوشند برداشت و بقُول به ايشان داد پس رئيس ساقيان طعام ايشان و16
 . اما خدا به اين چهار جوان معرفت و ادراك در هرگونه علم و حكمت عطا فرمود و دانيال همة رؤيا و خوابها فهيم گردانيد17
 .ان ايشان را به حضور نَبوكَدنَصَّز آورد و بعد از انقضاي روزهايي كه پادشاه امر فرموده بود كه ايشان را بياورند، رئيس خواجه سراي18
 . و پادشاه با ايشان گفتگو كرد و از جميع ايشان كسي مثل دانيال و حنَنْيا و ميشائيل و عزَريا يافت نشدند پس در حضور پادشاه ايستادند19
جوسيان و جادوگراني كه برتمام مملكت او بودند ده مرتبه بهتر  ايشان را از جميع م  و در هر مسألة حكمت و فطانت كه پادشاه از ايشان استفسار كرد،20

 .يافت
 .  و دانيال بود تا سال اول كورش پادشاه21

 
2 

 . خواب از وي دور شد  و در سال دوم سلطنت نَبوكَدنصَّر، نَبوكَدنَصَّر خوابي ديد و روحش مضطرب شده،1
فالگيران و كلدانيان را بخوانند تا خواب پادشاه را براي او تعبير نمايند و ايشان آمده،  به حضور  پس پادشاه امر فرمود كه مجوسيان و جادوگران و 2

 . پادشاه ايستادند

 .خوابي ديدم و روحم براي فهيمدن خواب مضطرب است «:  و پادشاه به ايشان گفت3
  .خواب را براي ما بندگانت بيان كن و تعبير آن را خواهيم گفت! بماندپادشاه تا به ابد زنده « كلدانيان به زبان اَرامي به پادشاه عرض كردند كه 4

فرمان از صادر شد كه اگر خواب و تعبير آنرا براي من بيان نكنيد پاره پاره خواهيد شد و خانه هاي شما را مزبله  «:  پادشاه در جواب كلدانيان فرمود5
 . خواهند ساخت

 .پس خواب و تعبيرش را به من اعالم نماييد. بخششها و انعامها و اكرام عظيمي از حضور من خواهيد يافت  و اگر خواب و تعبيرش را بيان كنيد، 6
 . پادشاه بندگان خود را از خواب اطالع دهد و آن را تعبير خواهيم كرد  گفتند كه   ايشان بار ديگر جواب داده،7

 .، چون مي بينيد كه فرمان از من صادر شده استيقين مي دانم كه شما فرصت مي جوييد:  پادشاه در جواب گفت8
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 ليكن اگر خواب را به من اعالم ننماييد براي شما فقط يك حكم است زيرا كه سخنان دروغ و باطل را ترتيب داده ايد كه به حضور من بگوييد تا وقْت 9
 ».پس خواب را به من بگوييد و خواهم دانست كه آن را تعبير توانيد نمود. تبديل شود

كسي بر روي زمين نيست كه مطلب پادشاه را بيان تواند نمود، لهذا هيچ پادشاه يا حاكم يا سلطاني   كلدانيان به حضور پادشاه جواب داده، گفتند كه 10
 . نيست كه چنين امري را از هر مجوسي يا جادوگر كلداني بپرسد

 .  خداياني كه مسكن ايشان با انسان نيست، نمي تواند آن را براي پادشاه بيان نمايد و مطلبي كه پادشاه مي پرسد، چنان بديع است كه احدي غير از11

 . از اين جهت پادشاه خشم نمود و به شدت غضبناك گرديده، امر فرمود كه جميع حكيمان بابل را هالك كنند12
 .يدند تا ايشان را به قتل رسانند و دانيال و رفيقانش را مي طلب  پس فرمان صادر شد و به صدد كشتن حكيمان برآمدند؛13
 . آنگاه دانيال با حكمت و عقل به اَريوك رئيس جالدان پادشاه كه براي كشتن حكيمان بابل بيرون مي رفت، سخن گفت14
 . ت امر مطلّع ساخت آنگاه اَريوك دانيال را از كيفي چرا فرمان از حضور پادشاه چنين سخت است؟ « : و اَرِيوك سردار پادشاه را خطاب كرده، گفت15

 . و دانيال داخل شده، از پادشاه درخواست نمود كه مهلت به وي داده شود تا تعبير را براي پادشاه اعالم نمايد16
  پس دانيال به خانة خود رفته، رفقاي خويش حنَنْيا و ميشائيل و عزَريا را از اين امراطالع داد،17

 . رحمت بطلبند مبادا كه دانيال و رفقايش با سايرحكيمان بابل هالك شوند تا دربارة اين راز از خداي آسمانها18
 .پس دانيال خداي آسمانها را متبارك خواند.  آنگاه آن راز به دانيال در رؤياي شب كشف شد19
 .اسم خدا تا ابداآلباد متبارك باد زيرا كه حكمت وتوانايي ازآن وي است«:  و دانيال متكلّم شده، گفت20
حكمت را به حكيمان مي بخشد و فطانت پيشه گان را . پادشاهان را معزول مي نمايد و پادشاهان را نصب مي كند. او وقتها و زمانها را تبديل مي كند و 21

 .تعليم مي دهد
 .به آنچه در ظلمت است عارف مي باشد و نور نزد وي ساكن است.  اوست كه چيزهاي عميق و پنهان را كشف مي نمايد22
ي خداي پدران من تو را شكر مي گويم و تسبيح مي خوانم زيراكه حكمت و توانايي را به من عطا فرمودي و اآلن آنچه را كه از تو درخواست كرده  ا23

  .ايم، به من اعالم نمودي، چونكه ما را از مقصود پادشاه اطالع دادي

ك ساختن حكماي بابِل مأموركرده بود رفت، و به وي رسيده، چنين گفت كه حكماي بابل  و از اين جهت دانيال نزد اَرِيوك كه پادشاه او را به جهت هال24
 .مرا به حضور پادشاه ببر و تعبير را براي پادشاه بيان خواهم نمود. را هالك مساز

افته ام كه تعبير را براي پادشاه بيان تواند  آنگاه اَرِبوك دانيال را بزودي به حضور پادشاه رسانيد و وي را چنين گفت كه شخصي را از اسيران يهودا ي25
 .نمود

 آيا تو مي تواني خوابي را كه ديده ام و تعبيرش را براي من بيان نمايي؟«:  پادشاه دانيال را كه به بلْطَشَصَّر مسمي بود خطاب كرده، گفت26

كيمان و نه جادوگران و نه مجوسيان و نه منجمان مي توانند آن را براي رازي را كه پادشاه مي طلبد، نه ح«:  دانيال به حضور پادشاه جواب داد و گفت27
 .پادشاه حلّ كنند

خواب تو و .  ليكن خدايي در آسمان هست كه كاشف اسرارمي باشد و او نَبوكَدنَصَّر پادشاه را از آنچه در ايام آخر واقع خواهد شد اعالم نموده است28
 :اين استرؤياي سرت كه در بِسترت ديده اي 

 اي پادشاه فكرهاي تو برِ بسترت دربارة آنچه بعد از اين واقع خواهد شد به خاطرت آمد و كاشف االسرار، تو را از آنچه واقع خواهد شد مخبر ساخته 29
 .است

 معلوم شود و فكرهاي خاطر خود را  بلكه تا تغيير بر پادشاه  و اما اين راز بر من از حكمتي كه من بيشتر از ساير زندگان دارم مكشوف نشده است،30
 .بداني

 تو اي پادشاه مي ديدي و اينك تمثال عظيمي بود و اين تمثال عظيمي بود و اين تمثال بزرگ كه درخشندگي آن بي نهايت و منظر آن هولناك بود پيش 31
 .روي تو برپا باشد

 .انهايش از برنج بود سر اين تمثال از طالي خالص و سينه و بازوهايش از نقره و شكم و ر32
 . و ساقيهايش از آهن و پايهايش قدري از آهن و قدري از گل بود33
 .     و مشاهده مي نمودي تا سنگي بدون دستها جدا شده، پايهاي آهنين و گلين آن تمثال را زد و آنها را خرد ساخت34

ابستاني گرديده، باد آنها را چنان برد كه جايي به جهت آنها يافت نشد و آن سگ  آنگاه آهن و گل و برنج و نقره و طال با هم خرد شد و مثل كاه خرمن ت35
 .كه تمثال را زده بود كوه عظيمي گرديد و تمامي جهان را پر ساخت

 . خواب همين است و تعبيرش را براي پادشاه بيان خواهيم نمود36
 .و اقتدار و قوت و حشمت به تو داده است اي پادشاه، تو پادشاه پادشاهان هستي زيرا خداي آسمانها سلطنت 37
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آن سرِ .  و در هر جايي كه بني آدم سكونت دارند، حيوانات صحرا و مرغان هوا را به دست تو تسليم نموده و تو را بر جميع آنها مسلّط گردانيده است38
 .طال تو هستي

 .ي ديگر از برنج كه بر تمامي جهان سلطنت خواهد بود و بعد از تو سلطنتي ديگر پست تر از تو خواهد برخاست و سلطنت سوم39
پس چنانكه آهن همه چيز را نرم مي كند، همچنان آن نيز خرد و .  و سلطنت چهارم مثل آهن قوي خواهد بود زيرا آهن همه چيز خرد و نرم  مي سازد40

 .نرم خواهد ساخت
 و قدري از آهن بود، همچنان اين سلطنت منقسم خواهد شد و قدري از قّوت آهن  در آن  و چنانكه  پايها و انگشتها را ديدي كه قدري از گل كوره گر41

 . خواهد ماند موافق آنچه ديدي كه آهن با گل سفالين آميخته شده بود

 . همچنان اين سلطنت قدري قوي و قدري زود شكن خواهد بود  و اما انگشتهاي پايهايش قدري از آهن و قدري از گل بود،42
اما به نحوي كه آهن با گل ممزوج . چنانكه ديدي كه آهن با گل سفالين آميخته شده بود، همچين اينها خويشتن را با ذريت انسان آميخته خواهد كرد و 43

 .نمي شود، همچنين اينها خويشتن اينها با يكديگر ملصق نخواهند شد
 بلكه تمامي  باد زايل نشود، برپا خواهد نمود و اين سلطنت به قومي ديگر منتقل نخواهد شد، و در ايام اين پادشاهان خداي آسمانها سلطنتي را كه تا ابدال44

 .آن سلطنتها را خرد كرده، مغلوب خواهد ساخت و خودش تا ابدالباد استوار خواهد ماند
 همچنين خداي عظيم پادشاه را از آنچه بعد از اين  و چنانكه سنگ را ديدي كه بدون دستها از كوه شده، آهن و برنج و گل و نقره و طال را خرد كرده،45

 . پس خواب صحيح و تعبيرش يقين است. واقع مي شود مخبر ساخته است

 . آنگاه نَبوكَدنَصَّر پادشاه به روي خود درافتاده، دانيال را سجده نمود و امر فرمود كه هدايا و عطريات براي او بگذرانند46
به درستي كه خداي شما خداي خدايان و خداوند پادشاهان و كاشف اسراراست، چونكه تو قادر بر كشف راز : كرده، گفت و پادشاه دانيال را خطاب 47

 .شده اي
 . پس پادشاه دانيال را معظّم ساخت و هداياي بسيار عظيم به او داد و او را برتمامي واليت بابل حكومت داد و رئيس رؤسا بر جميع حكماي بابل ساخت48
 . انيال از پادشاه درخواست نمود تا شَدرك و ميشك و عبد نغو را بركارهاي واليت بابل نصب كرد و اما دانيال در دروازْة پادشاه    مي بود و د49

 
3 

  . نصب كردنَبوكدنَصَّر پادشاه تمثالي از طال كه ارتفاعش شصت ذراع و عرضش شش ذراع بود ساخت و آن را در همواري دورا در واليت بابل 1
 و نَبوكَدنَصَّر پادشاه فرستاد كه اُمرا و رؤسا و واليان و داوران و خزانه داران و مشيران و وكيالن و جميع سروران واليتها را جمع كنند تا به جهت 2

 .تبرك تمثالي كه نَبوكَدنَصر پادشاه نصب نموده بود بيايند
 داران و مشيران و وكيالن و جميع سروران واليتها به جهت تبرك تمثالي كه نَبوكَدنَصَّر پادشاه نصب نموده  پس اُمرا و رؤسا و واليان و داوران و خزانه3

 .بود جمع شده، پيش تمثالي كه نَبوكدنَصَّر نصب كرده بود ايستادند
 اي قومها و امت ها و زبانها براي شما حكم است؛: و منادي به آواز بلند ندا كرده، مي گفت4

 آنگاه به روافتاده، تمثال طال را كه نَبوكَدنَصر پادشاه   كه چون آواز كَرِنّا و سرنا و عود و بربط و سنتور و كمانچه و هر قسم آالت موسيقي را بشنويد،5
 .نصب كرده است سجده نماييد

 » . شد و هر كه رو نيفتد و سجده ننمايد در همان ساعت در ميان تون آتش ملتهب افكنده خواهد6

 تمثال طال را  همة قومها و امت و زبانها به رو افتاده،  لهذا چون همة قومها آواز كَرِنّا و سرنا و عود و بربط و سنتور و هر قسم آالت موسيقي را شنيدند، 7
 .ن شكايت آوردند اما در آنوقت بعضي كلدانيان نزديك آمده، بريهوديا8. كه نَبوكَدنَصَّر پادشاه نصب كرده بود سجده نمودند

  !اي پادشاه تا به ابد زنده باش « : و به نَبوكَدنَصَّر پادشاه عرض كرده، گفتند9
 تو اي پادشاه فرماني صادر نمودي كه هر كه آواز بلند كَرنّا و سرنا و عود و بربط و سنتور و كمانچه و هر قسم آالت موسيقي را بشنود به روافتاده، 10

 يد؛تمثال طال را سجده نما

 . و هركه به رو نيفتد و سجده ننمايد در ميان تون آتش ملتهب افكنده شود11
اين اشخاص اي پادشاه تو را احترام نمي .  يعني شَدرك و ميشك و عبدنغَو  پس چند نفر يهود كه ايشان را بر كارهاي واليت بابل گماشته اي هستند،12

  ».نمي نمايندنمايند و تمثال طال را كه نصب نموده اي سجده 
 . پس اين اشخاص را درحضور پادشاه آوردند.  آنگاه نَبوكَدنَصر با خشم و غضب فرمود تا شَدرك و ميشك و عبدنَغو را حاضر كنند13

ل طال را كه نصب نموده ام سجده آيا عمداً خدايان مرا نمي پرستيد و تمثا! اي شَدرك و ميشك و عبدنَغو«:  پس نَبوكدنَصَّر ايشان را خطاب كرده، گفت14
  نمي كنيد؟
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 اآلن اگر مستعد بشويد كه چون آواز كَرِنّا و سرنا و عود و بربط و سنتور و كمانچه و هر قسم آالت موسيقي را بشنويد و به رو افتاده، تمثالي را كه 15
تون آتش ملتهب انداخته خواهيد شد و كدام خدايي است كه شما را از دست  در همان ساعت در ميان  ساخته ام سجده نماييد، فبها؛ و اما اگر سجده ننماييد،

 » .من رهايي دهد

 .دربارة اين امر ما را باكي نيست كه تو را جواب دهيم! اي نَبوكَد نَصَّر:  شَدرك و ميشك و عبِدنَغو در جواب پادشاه گفتند16
 .راست كه ما را از تون آتش ملتهب برهاند و او ما را از دست تو اي پادشاه خواهد رهانيد خداي ما كه او را مي پرستيم قاد  اگر چنين است،17
  . اي پادشاه تو را معلوم باد كه خدايان تو را عبادت نخواهيم كرد و تمثال طال را كه نصب نموده اي سجده نخواهيم نمود  و اگر نه،18

ئت چهره اش بر شَدرك و ميشك و عبِدنَغو متغيرگشت و متلكّم شده، فرمود تا تون را هفت چندان زيادتر از  آنگاه نَبوكَد نَصَّر از خشم مملو گرديد و هي19
 .عادتش بتابند

 . و به قويترين شجاعان لشكرخود فرمود كه شَدرك و ميشك و عبِدنَغو را ببندند و در تون آتش ملتهب بيندازند20
21ه ها و عمامه ها و ساير لباسهاي ايشان بستند و در ميان تون آتش ملتهب افكندند پس اين اشخاص را در رداها و جب. 
 . و چونكه فرمان پادشاه سخت بود و تون بي نهايت تابيده شده، شعلة آتش آن كسان را كه شَدرك و ميشك و عبِدنَغو را برداشته بودند كشت22
 . غو در ميان تون آتش ملتهب بسته افتادند و اين سه مرد يعني شَدرك و ميشك و عبِدن23َ

آيا سه شخص نيستيم و در ميان آتش :  آنگاه نَبوكَد نَصَّر پادشاه در حيرت افتاد و بزودي هرچه تمامتر برخاست و مشيران خود را خطاب كرده، گفت24
 !صحيح است اي پادشاه«نينداختيم؟ ايشان در جواب پادشاه عرض كردند كه 

اينك من چهار مرد مي بينم كه گشاده در ميان آتش مي خرامند و ضرري به ايشان نرسيده است و منظر چهارمين شبيه پسر خدا : ب گفت او در جوا25
 .است

. شويد و بياييداي بندگان خداي تعالي بيرون ! اي شَدرك و ميشك و عبِد نَغو:  پس نَبوكَد نَصَّر به دهنة تون آتش ملتهب نزديك آمد و خطاب كرده، گفت26
 .پس شَدرك و ميشك و عبِدنَغو از ميان آتش بيرون آمدند

 آن مردان را ديدند كه آتش به بدنهاي ايشان اثري نكرده و مويي از سر ايشان نسوخته و رنگ   و اُمرا و رؤسا و واليان و مشيران پادشاه جمع شده،27
 .رسيده است بلكه بوي آتش به ايشان ن رداي ايشان تبديل نشده،

متبارك باد خداي شَدرك و ميشك و عبِدنَغو كه فرشتة خود را فرستاد و بندگان خويش را بر او توكل داشتند و به :  گفت  آنگاه نَبوكَد نَصَّر متكلم شده،28
 . و سجده ننمايند، رهايي داده استفرمان پادشاه مخالفت ورزيدند و بدنهاي خود را تسليم نمودند تا خداي ديگري سواي خداي خويش را عبادت

 بنابراين فرماني از من صادر شد كه هر قوم و امت و زبان كه حرفه ناشايسته اي به ضد خداي شَدرك و ميشك و عبِدنَغو بگويند، پاره پاره شوند و 29
 .د دادهايي توانخانه هاي ايشان به مزبله مبدل گردد، زيرا خدايي ديگر نيست كه بدين منوال د

 . آنگاه پادشاه منصب شَدرك و ميشك و عبِدنَغو را در واليت بابل برتري داد30
 
4 

 !سالمتي شما افزون باد«:  از نَبوكَد نَصَّرپادشاه، به تمامي قومها و امت ها و زبانها كه بر تمامي زمين ساكنند1
 .نموده است بيان نمايم من مصلحت دانستم كه آيات و عجايبي را كه خداي تعالي به من 2
 .ملكوت او ملكوت جاوداني است و سلطنت او تا ابداآلباد.  آيات او چه قدر بزرگ و عجايب او چه قدرعظيم است3
 . من كه نَبوكَد نَصَّر هستم در خانة خود مطمئن و در قصرخويش خُرم مي بودم4
 .سرم مرا مضطرب ساخت خوابي ديدم كه مرا ترسانيد و فكرهايم در بسترم و رؤياهاي 5
 .    پس فرماني از من صادر گرديد كه جميع حكيمان بابل را به حضورم بياورند تا تعبير خواب را براي من بيان نمايند6

 .د نمود آنگاه مجوسيان و جادوگران و كلدانيان و منجمان حاضرشدند و من خواب را براي ايشان باز گفتم ليكن تعبيرش را براي من بيان نتوانستن7
    باالخره دانيال كه موافق اسم خداي من به بلْطَشَصَّر مسمي است و روح خدايان قدوس در او مي باشد، درآمد و خواب را به او بازگفتم،8
خوابي كه ديده ام و  كه اي بلْطَشَصَّر، رئيس مجوسيان، چون مي دانم كه روح خدايان قدوس در تو مي باشد و هيچ سري براي تو مشكل نيست، پس 9

 .تعبيرش را به من بگو
 . رؤياهاي سرم در بسترم اين بود كه نظر كردم و اينك درختي در وسط زمين كه ارتفاعش عظيم بود10
 . اين درخت بزرگ و قوي گرديد و بلندي اش تا به آسمان رسيد و منظرش تا اقصاي تمامي زمين بود11
حيوانات صحرا در زير آن سايه گرفتند و مرغان هوا بر شاخه هايش مأوا گزيدند و . وقه براي همه در آن بود برگهايش جميل و ميوه اش بسيار و آذ12

 .تمامي بشر از آن پرورش يافتند
  در رؤياهاي سرم در بسترم نظر كردم و اينك پاسباني و مقدسي از آسمان نازل شد،13
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ببريد و شاخه هايش را قطع نماييد و برگهايش را بيفشانيد و ميوه هايش را پراكنده سازيد تا حيوانات درخت را :  كه به آواز بلند ندا در داد و چنين گفت14
 .از زيرش و مرغان از شاخه هايش آواره گردند

لف زمين با  ليكن كندة ريشه هايش را با بند آهن و برنج در زمين در ميان سبزه هاي صحرا واگذاريد و از شبنم آسمان تر شود و نصيب او از ع15
 .حيوانات باشد

 . دل او از انسانيت تبديل شود و دل حيوان را به او بدهند و هفت زمان بر او بگذرد16
 اين امر از فرمان پاسبانان شده و اين حكم از كالم مقدسين گرديده است تا زندگان بدانند كه حضرت متعال بر ممالك آدميان حكمراني مي كند و آن را 17

 .ي خواهد مي دهد و پست ترين مردمان را بر آن نصب مي نمايدكه م به هر
 اين خواب را من كه نَبوكَدنَصَّر پادشاه هستم ديدم و تو اي بلْطَشَصَّر تعبيرش را بيان كن زيرا كه تمامي حكيمان مملكتم نتوانستند مرا از تعبيرش اطّالع 18

 ». تو مي باشددهند، اما تو مي تواني چونكه روح خدايان قدوس در
اي بلْطَشَصَّر خواب و : پس پادشاه متكلّم شده، گفت.  آنگاه دانيال كه به بلْطَشَصَّر مسمي مي باشد، ساعتي متحير ماند و فكرهايش او را مضطرب ساخت19

 .ش از براي خصمانت باشدخواب از براي دشمنانت و تعبير! اي آقاي من: بلْطَشَصَّر در جواب گفت» .تعبيرش تو را مضطرب نسازد
  درختي كه ديدي كه بزرگ و قوي گرديد و ارتفاعش تا به آسمان رسيد و منظرش به تمامي زمين،20

  و برگهايش جميل و ميوه اش بسيار و آذوقه براي همه در آن بود و حيوانات صحرا زيرش ساكن بودند و مرغان هوا در شاخه هايش مأوا گزيدند،21

عظمت تو چنان افزوده شده است كه به آسمان رسيده و سلطنت تو تا به اقصاي  درخت تو هستي زيرا كه تو بزرگ و قوي گرديده اي و اي پادشاه آن 22
 .زمين

 آهن و درخت را ببريد و آن را تلف سازيد، ليكن كندة ريشه هايش را با بند:  و چونكه پادشاه پاسباني و مقدسي را ديد كه از آسمان نزول نموده، گفت23
 برنج در زمين در ميان سبزه هاي صحرا واگذاريد و از شبنم آسمان تر شود و نصيبش با حيوانات صحرا باشد تا هفت زمان بر آن بگذرد؛

  اي پادشاه تعبير اين است و فرمان حضرت متعال كه بر آقايم پادشاه وارد شده است همين است،24

 مسكن تو با حيوانات صحرا خواهد بود و تو را مثل گاوان علف خواهند خورانيد و تو را از شبنم آسمان تر  كه تو را از ميان مردمان خواهند راند و25
خواهند ساخت و هفت زمان بر تو خواهم گذشت تا بداني كه حضرت متعال بر ممالك آدميان حكمراني مي كند و آن را به هركه مي خواهي عطا مي 

 .فرمايد
 .شه هاي درخت را واگذاريد، پس سلطنت تو برايت برقرارخواهد ماند بعد از آنكه دانسته باشي كه آسمانها حكمراني مي كنند و چون گفتند كه كندة ري26
 لهذا اي پادشاه نصيحت من تو را پسند آيد و گناهان خود را به عدالت و خطاياي خويش را به احسان نمودن بر فقيران فديه بده كه شايد باعث طول 27

 .و باشداطمينان ت
 . اين همه بر نَبوكَد نَصَّر پادشاه واقع شد28
 . بعد از انقضاي دوازده ماه، او باالي قصر خسروي در بابل مي خراميد29
 آيا اين بابل عظيم نيست كه من آن را براي خانة سلطنت به توانايي قوت و حشمت جالل خود بنا نموده ام؟:  و پادشاه متكلم شده، گفت30

 .اي پادشاه نَبوكَد نَصَّر به تو گفته مي شود كه سلطنت از تو گذشته است: ن هنوز بر زبان پادشاه بود كه آوازي از آسمان نازل شده، گفت اين سخ31
خواهد گذشت  و تو را از ميان مردم خواهند راند و مسكن تو با حيوانات صحرا خواهد بود و تو را مثل گاوان علف خواهند خورانيد و هفت زمان بر تو 32

 .تا بداني كه حضرت متعال بر ممالك آدميان حكمراني مي كند و آن را به هركه مي خواهد مي دهد
 در همان ساعت اين امر بر نَبوكَد نَصَّر واقع شد و از ميان مردمان رانده شده، مثل گاوان علف مي خورد و بدنش از شبنم آسمان تر مي شد تا 33

 .بلند شد و ناخنهايش مثل چنگالهاي مرغان گرديدمويهايش مثل پرهاي عقاب 
 آسمان برافراشتم و عقل من به من برگشت و حضرت متعال را متبارك   و بعد از انقضاي آن ايام من كه نَبوكَدنَصَّر هستم، چشمان خود را بسوي34

 . او تا ابداآلباد استخواندم وحي سرمدي را تسبيح و حمد گفتم زيرا كه سلطنت او سلطنت جاوداني و ملوكت
 و جميع ساكنان جهان هيچ شمرده مي شوند و با جنُود آسمان و سكنة جهان بروفق ارادة خودعمل مي نمايد و كسي نيست كه دست او را بازدارد يا او 35

 .را بگويد كه چه مي كني
ن بازداده شد و مشيرانم  امرايم مرا طلبيدند و بر سلطنت خود  در همان زمان عقل من به من برگشت و به جهت جالل سلطنت من حشمت و زينتم به م36

 .استوار گرديدم و عظمت عظيمي بر من افزوده شد
 اآلن من كه نَبوكَد نَصَّر هستم، پادشاه آسمانها را تسبيح و تكبير و حمد مي گويم كه تمام كارهاي او حق و طريق هاي وي عدل است و كساني كه با 37

 .وند، او قادراست كه ايشان را پست نمايدتكبر راه مي ر
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 . بلْشصَّر پادشاه ضيافت عظيمي براي هزار نفر از امراي خود برپا داشت و در حضور آن هزار نفر شراب نوشيد1
رند تا پادشاه و امرايش و زوجه ها و  بياو  بلْشصَّر در كيف شراب امر فرمود كه ظروف طال و نقره را كه جدش نَبوكَدنَصَّر از هيكل اورشليم برده بود،2

 .متُعه هايش از آنها بنوشند
  . آنگاه ظروف طال را كه از هيكل خانة خدا كه در اورشليم است گرفته شده بود آوردند و پادشاه و امرايش و زوجه ها و متعه هايش از آنها نوشيدند3
 . و سنگ را تسبيح مي خواندند و خدايان طال و نقره و برنج و آهن و چوب  شراب می نوشيدند4

 . در همان ساعت انگشتهاي دست انساني بيرون آمد و در برابر شمعدان بر گچ ديوار قصر پادشاه نوشت و پادشاه كف دست را كه مي نوشت ديد5
  . آنگاه هيأت پادشاه متغير شد و فكرهايش او را مضطرب ساخت و بندهاي كمرش سست شده، زانوهايش بهم مي خورد6
هركه اين نوشته را : پس پادشاه حكيمان بابل را خطاب كرده، گفت.  پادشاه به آواز بلند صدا زد كه جادوگران و كلدانيان و منّجمان را احضار نمايند7

 . لكت خواهد بودبخواند و تفسيرش را براي من بيان نمايد به ارغوان ملبس خواهد شد و طوق زرين بر گردنش نهاده خواهد شد و حاكم سوم در مم

 . آنگاه جميع حكماي پادشاه داخل شدند، اما نتوانستند نوشته را بخوانند يا تفسيرش را براي پادشاه بيان نمايند8
 . پس بلْشصَّر پادشاه، بسيار مضطرب شد و هيأتش در او متغير گرديد و امرايش مضطرب شدند9
فكرهايت تو را مضطرب نسازد ! اي پادشاه تا به ابد زنده باش«: نخانه درآمد و ملكه متكلّم شده، گفت اما ملكه به سبب سخنان پادشاه و امرايش به مهما10

 .و هيأت تو متغير نشود
 شخصي در مملكت تو هست كه روح خدايان قدوس داود و در ايام پدرت روشنايي و فطانت و حكمت مثل حكمت خدايان در او پيدا شد و پدرت 11

 .پادشاه، يعني پدر تو اي پادشاه، او را رئيس مجوسيان و جادوگران و كلدانيان و منّجمان ساختنَبوكَدنَصَّر 
.  چونكه روح فاضل و معرفت و فطانت و تعبير خوابها وحل معماها و گشودن عقده ها در اين دانيال كه پادشاه او را به بلطشصر مسمي نمود يافت شد12

 . ير را بيان خواهد نمودپس حال دانيال طلبيده شود و تفس

آيا تو همان دانيال از اسيران يهود هستي كه پدرم پادشاه از يهودا  :  آنگاه دانيال را به حضور پادشاه آوردند و پادشاه دانيال را خطاب كرده، فرمود13
 آورد؟ 

 . پيدا شده است و دربارة تو شنيده ام كه روح خدايان در تو است و روشنايي و فطانت و حكمت فاضل در تو14
 . و اآلن حكيمان و منجمان را به حضور من آوردند تا اين نوشته را بخوانند و تفسيرش را براي من بيان كنند؛ اما نتوانستند تفسير كالم را بيان كنند15
شته را بخواني و تفسيرش را براي من بيان پس اگر بتواني اآلن نو.  تو شنيده ام كه به نمودن تعبيرها و گشودن عقده ها قادر مي باشي  و من دربارة16

 .كني به ارغوان ملبس خواهي شد و طوق زرين بر گردنت نهاده خواهد شد و در مملكت حاكم سوم خواهي بود
خواهم خواند و عطاياي تو از آن تو باشد و انعام خود را به ديگري بده، لكن نوشته را براي پادشاه :  پس دانيال به حضور پادشاه جواب داد و گفت17

 . تفسيرش را براي او بيان خواهم نمود

 . اما تو اي پادشاه، خداي تعالي به پدرت نَبوكَدنَصر سلطنت و عظمت و جالل و حشمت عطا فرمود18
مي كشت و هركه را مي هركه را مي خواست .  و به سبب عظمتي كه به او داده بود جميع قومها و امت ها و زبانها از او لرزان و ترسان مي بودند19

 .خواست زنده نگاه مي داشت و هركه را مي خواست بلند مي نمود و هركه را مي خواست پست مي ساخت
 . ليكن چون دلش مغرور و روحش سخت گرديده، تكبر نمود آنگاه از كرسي سلطنت خويش به زير افكنده شد و حشمت او را از او گرفتند20
 او را مثل گاوان علف مي خورانيدند و جسدش از شبنم آسمان   شده، دلش مثل دل حيوانات گرديد و مسكنش با گورخران شده، و از ميان بني آدم رانده21

 .تر مي شد؛ تا فهميد كه خداي تعالي بر ممالك آدميان حكمراني مي كند و هركه را مي خواهد بر آن نصب مي نمايد
 دانستي، لكن دل خود متواضع ننمودي،اگر چه اين همه را !  و تو اي پسر بلْشصَر22

 بلكه خويشتن را به ضّد خداوند آسمانها بلند ساختي و ظروف خانة او را  به حضور تو آورده اند و تو و اُمرايت و زوجه ها و متعه ها يت از آنها 23
د و هيچ   نمي دانند تسبيح خواندي، اما آن خدايي را كه شراب نوشيديد و خدايان نقره و طال و برنج و آهن و چوب و سنگ را كه نمي بينيد و نمي شنون

 .روانت در دست او و تمامي راههايت از او مي باشد، تمجيد ننمودي
 . پس اين كف دست از جانب او فرستاده شد و اين نوشته مكتوب گرديد24
 .منامنا ثَقيل و فَرسين:  و اين نوشته اي كه مكتوب شده است اين است25
 . خدا سلطنت تو را شمرده و آن را به انتها رسانيده است  منا؛ :فسير كالم اين است و ت26
 . ثَقيلْ؛ در ميزان سنجيده شده و ناقص درآمده اي27
 .  فَرس؛ سلطنت تو تقسيم گشته و به ماديان و فارسيان بخشيده شده است28

 .ساختند و طوق زرين بر گردنش نهادند و درباره اش ندا كردند كه در مملك حاكم سوم مي باشد آنگاه بلْشصَّر امر فرمود تا دانيال را به ارغوان ملبس 29
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 .  در همان شب بلْشصَّر پادشاه كلدانيان كشته شد30
 
6 

 . و داريوش مادي در حالي كه شصت و دوساله بود سلطنت يافت1
 .تا بر تمامي مملكت باشند و داريوش مصلحت دانست كه صد و بيست والي بر مملكت نصب نمايد 2
 .و بر آنها سه وزير كه يكي از ايشان دانيال بود تا آن واليان به ايشان حساب دهند و هيچ ضرري به پادشاه نرسد 3
 .ايد پس اين دانيال بر ساير وزراء و واليان تفوق جست زيرا كه روح فاضل در او بود و پادشاه اراده داشت كه او را برتمامي مملكت نصب نم4
 چونكه او امين بود و   پس وزيران و واليان بهانه مي جستند تا شكايتي در امور سلطنت بر دانيال بياورند اما نتوانستند كه هيچ علّتي يا تقصيري بيابند،5

 .خطايي يا تقصيري در او هرگز يافت نشد
 .  شريعت خدايش در او بيابيم  اينكه آن را دربارةدر اين كه دانيال هيچ علتي پيدا نخواهيم كرد مگر« پس آن اشخاص گفتند كه 6

 .اي داريوش پادشاه تا به ابد زنده باش :  آنگاه اين وزراء و واليان نزد پادشاه جمع شدند و او را چنين گفتند7
دغن بليعي نمايد كه هر كسي كه تا   جميع وزراي مملكت و رؤسا و واليان و مشيران و حاكمان با هم مشورت كرده اند كه پادشاه حكمي استواركند و ق8

 .سي روز از خدايي يا انساني سواي تو اي پادشاه مسألتي نمايد در چاه شيران افكنده شود
 . پس اي پادشاه فرمان را استواركن و نوشته را امضا فرما تا موافق شريعت ماديان و فارسيان كه منسوخ نمي شود تبديل نگردد9
 . نوشته و فرمان را امضا نمود بنابراين داريوش پادشاه 10

 اما چون دانيال دانست كه نوشته امضا شده است به خانة خود درآمده و پنجره هاي باالخانة خود را به سمت اورشليم باز نموده، هر روز سه مرتبه 11
 . زانو مي زد و دعا مي نمود و چنانكه قبل از آن عادت مي كرد و تسبيح مي خواند

 . مع شده، دانيال را يافتند كه نزد خداي خود مسألت و تضّرع مي نمايد پس آن اشخاص ج12

 آنگاه به حضور پادشاه نزديك شده، دربارة فرمان پادشاه عرض كردند كه اي پادشاه آيا فرماني امضا ننمودي كه هركه تا سي روز نزد خدايي يا 13
اين امر موافق شريعت ماديان و فارسيان كه منسوخ نمي :  پادشاه در جواب گفت »شود؟انساني سواي تو اي پادشاه مسألتي نمايد در چاه شيران افكنده 

 .     شود، صحيح است

 پس ايشان در حضور پادشاه جواب دادند و گفتند كه اين دانيال از اسيران يهودا مي باشد به تو اي پادشاه و به فرماني كه امضا نموده اي اعتنا نمي 14
 .ه مرتبه مسألت خود را مي نمايدنمايد، بلكه هر روز س

 آنگاه پادشاه چون اين سخنان را شنيد بر خويشتن بسيار خشمگين گرديد و دل خود را به رهانيدن دانيال مشغول ساخت و تا غروب آفتاب براي 15
 .استخالص او سعي مي نمود

ه بدان كه قانون ماديان و فارسيان اين است كه هيچ فرمان يا حكمي اي پادشا« آنگاه آن اشخاص نزد پادشاه جمع شدند و به پادشاه عرض كردند كه 16
 . كه پادشاه استوار نمايد تبديل نشود

خداي تو كه او را پيوسته عبادت مي   :و پادشاه دانيال را خطاب كرده گفت  پس پادشاه امر فرمود تا دانيال را بياورند و او را در چاه شيران بيندازند؛ 17
 .ايي خواهد دادنمايي تو را ره

 .  و سنگي آورد و آن را بر دهنة چاه نهادند و پادشاه آن را به مهر خود و مهر امراي خويش مختوم ساخت تا امر دربارة دانيال تبديل نشود18 

 .رفت آنگاه پادشاه به قصر خويش رفته، شب را به روز بسر برد و به حضور وي اسباب عيش او را نياوردند و خوابش از او ب19
 . پس پادشاه صبح زود وقت طلوع فجر برخاست و به تعجيل به چاه شيران رفت20
اي دانيال بندة خداي حي، آيا خدايت كه او را :  و چون نزد چاه شيران رسيد به آواز حزين دانيال را صدا زد و پادشاه دانيال را خطاب كرده، گفت21

 » يران قادر بوده است؟پيوسته او را عبادت مي نمايي به رهانيدنت از ش

 !اي پادشاه تا به ابد زنده باش  آنگاه دانيال به پادشاه جواب داد كه 22
 خود را فرستاد، دهان شيران را بست تا به من ضرري نرسانند چونكه به حضور وي در من گناهي يافت نشد و هم در حضور تو اي   خداي من فرشتة23

 .پادشاه تقصيري نورزيده بودم
ه پادشاه بي نهايت شادمان شده، امر فرمود كه دانيال را از چاه برآورند و دانيال را از چاه برآوردند و از آن جهت كه بر خداي خود توكّل نموده  آنگا24

 .بود در او هيچ ضرري يافت نشد
ا پسران و زنان ايشان در چاه انداختند و هنور به  و پادشاه امر فرمود تا آن اشخاص را كه بر دانيال شكايت آورده بودند حاضر ساختند و ايشان را ب25

 . همة استخوانهاي ايشان را خرد كردند ته چاه نرسيده بودن كه شيران بر ايشان حمله آورده، 

 !سالمتي شما افزون باد« بعد از آن داريوش پادشاه به جميع قومها و امت ها و زبانهايي كه در تمامي جهان ساكن بودند نوشت كه 26
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 از حضور من فرماني صادر شده است كه در هر سلطنتي از ممالك من مردمان به حضور خداي دانيال لرزان و ترسان باشند زيراكه او خداي حي و تا 27
 .و ملكوت او بي زوال و سلطنت او غير متناهي است. ابداالباد قيوم است

سمان و در زمين ظاهر مي سازد و اوست كه نجات دانيال را از چنگ شيران رهايي داده  او است كه نجات مي دهد و مي رهاند و آيات و عجايب را در آ28
 .است

 .  پس اين دانيال در سلطنت داريوش و در سلطنت كورش فارسي فيروز مي بود29
 
7 

 . مطالب را بيان نمود يةپس خواب را نوشت و كلّ.  در سال اول بلْشصَّر پادشاه بابل، دانيال در بسترش خوابي و رؤياهاي سرش را ديد1
 .شبگاهان در عالم رؤيا شده، ديدم كه ناگاه چهار باد آسمان بر روي درياي عظيم تاختند«:  پس دانيال متكلم شده، گفت2
 . و چهار وحش بزرگ كه مخالف يكديگر بودند از دريا بيرون آمدند3
لهايش كنده گرديد و او از زمين برداشته شده، بر پايهاي خود مثل انسان قرار داده  اول آنها مثل شير بود و بالهاي عقاب داشت و من نظر كردم تا با4

 .گشت و دل انسان به او داده شد
برخيز و گوشت :  و اينك وحش دوم ديگر مثل خرس بود و بر يك طرف خود بلند شد و در دهانش در ميان دندانهايش سه دنده بود و وي را چنين گفتند5

 .بسيار بخور
 . از آن نگريستم و اينك مثل پلنگ بود كه بر پشتش چهار بال مرغ داشت و اين وحش چهار سر داشت و سلطنت به او داده شد بعد6
 بعد از آن در رؤياهاي شب نظر كردم و اينك وحش چهارم كه هولناك و مهيب و بسيارزورآور بود و دندانهاي بزرگ آهنين داشت و باقي مانده را مي 7

 .اره مي كرد و به پايهاي خويش پايمال مي نمود و مخالف همة وحوشي كه قبل از او بودند بود و ده شاخ داشتخورد و پاره پ
 پس در اين شاخها تأمل مي نمودم كه اينك از ميان آنها شاخ كوچك ديگري برآمد و پيش رويش سه شاخ از آن شاخهاي اول از ريشه كنده شد و اينك 8

 .  انسان و دهاني كه به سخنان تكبرآميز متكلّم بود داشتاين شاخ چشماني مانند چشم

و نظرمي كردم تا كرسيها برقرار شد و قديم االيام جلوس فرمود و لباس او مثل برف سفيد و موي سرش مثل پشم پاك و عرش او شعله هاي آتش و  9
 .چرخهاي آن آتش ملتهب بود

ديوان برپا شد . هزاران هزار او را خدمت مي كردند و كرورها كرور به حضور وي ايستاده بودند. د نهري از آتش جاري شده، از پيش روي او بيرون آم10
 .و دفترها گشوده گرديد

پس نگريستم تا آن وحش كشته شد و جسد او هالك گرديده، به آتش مشتعل تسليم :  آنگاه نظر كردم به سبب سخنان تكبرآميزي كه آن شاخ مي گفت11
 .شد

 . وحوش سلطنت را از ايشان گرفتند، لكن درازي عمر تا زماني و وقتي به ايشان داده شد اما ساير12
 . و در رؤياي شب نگريستم و اينك مثل پسر انسان با ابرهاي آسمان آمد و نزد قديم االيام رسيد و او را به حضور وي آوردند13
14سلطنت او سلطنت جاوداني و بي زوال است و ملكوت . ت ها و زبانها او را خدمت نمايند و سلطنت و جالل و ملكوت به او داده شد تا جميع قوم ها و ام

 . او زايل نخواهد شد

 . اما روح من دانيال در جسدم مدهوش شد و رؤياهاي سرم مرا مضطرب ساخت15
  تفسير امور را براي من بيان كرد، و به يكي از حاضرين نزديك شده، حقيقت اين همة امور را از وي پرسيدم و او به من تكلم نموده،16

 . كه اين وحوش عظيمي كه عدد ايشان چهار است چهار پادشاه مي باشند كه از زمين خواهند برخاست17
 . اما مقدسان حضرت اعلي سلطنت را خواهند يافت و مملكت را تا به ابد و تا ابداآلباد متصرف خواهند بود18
 را دربارة وحش چهارم كه مخالف همة ديگران و بسيار هولناك بود و دندانهاي آهنين و چنگالهاي برنجين داشت و  آنگاه آرزو داشتم كه حقيقت امر19

 .سايرين را مي خورد و پاره پاره مي كرد و به پايهاي خود پايمال مي نمود بدانم
خ افتاد يعني آن شاخي كه چشمان و دهاني را كه سخنان تكبرآميز  و كيفيت ده شاخ را كه بر سر او بود و آن ديگري را كه برآمد و پيش روي او سه شا20

 .مي گفت داشت و نمايش او از رفقايش سختتر بود
 . پس مالحظه كردم و اين شاخ با مقدسان جنگ كرده، بر ايشان استيال يافت21
 .كه مقدسان ملكوت را به تصرف آوردند تا حيني كه قديم االيام آمد و داوري به مقدسان حضرت اعلي تسليم شد و زماني رسيد 22
وحش چهارم سلطنت چهارمين بر زمين خواهد بود و مخالف همة سلطنتها خواهد بود و تمامي جهان را خواهد خورد و آن را پايمال :  پس او چنين گفت23

 .نموده، پاره پاره خواهد كرد
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است و ديگري بعد از ايشان خواهد برخاست و او مخالف اولين خواهد بود و سه پادشاه  و ده شاخ از اين مملكت، ده پادشاه مي باشند كه خواهند برخ24
 . را به زير خواهد افكند

 و سخنان به ضد حضرت اعلي خواهد گفت و مقدسان حضرت اعلي را ذليل خواهد ساخت و قصد تبديل نمودن زمانها و شرايع خواهد نمود و ايشان تا 25
 .مان به دست او تسليم خواهند شدزماني و دو زمان و نصف ز

 . پس ديوان برپا خواهد شد و سلطنت او را از او گرفته، آن را تا به انتها تباه و تلف خواهند نمود26
 و ملكوت و سلطنت و حشمت مملكتي كه زير تمامي آسمانهاست به قوم مقدسان حضرت اعلي داده خواهد شد كه ملكوت او ملكوت جاوداني است و 27

 .   ع ممالكت او را عبادت و اطاعت خواهند نمودجمي

  .فكرهاي من دانيال مرا بسيار مضطرب نمود و هيأتم در من متغير گشت، ليكن اين امر را در دل خود نگاه داشتم.  انتهاي امر تا به اينجا است28
 
8 

 . كه اول به من ظاهرشده بود در سال سوم سلطنت بلْشصَّر پادشاه، رؤيايي بر من دانيال ظاهر شد بعد از آن1

 .  و در رؤيا نظركردم و مي ديدم كه من در دارالسلطنة شوشن كه در واليت عيالم مي باشد بودم و در عالم رؤيا ديدم كه نزد نهر اوالدي مي باشم2

ند بود و يكي از ديگري بلندتر و بلندترين آنها  پس چشمان خود را برافراشته، ديدم كه ناگاه قوچي نزد نهر ايستاده بود كه دو شاخ داشت و شاخهايش بل3
 .آخر برآمد

 و قوچ را ديدم كه به سمت مغرب و شمال و جنوب شاخ مي زد و هيچ وحشي با او مقاومت نتوانست كرد نبود كه از دستش رهايي دهد و برحسب رأي 4
 .خود عمل نموده، بزرگ مي شد

ف مغرب بر روي تمامي زمين مي آمد و زمين را لمس نمي كرد و در ميان چشمان بز نر شاخي معتبر  و حيني كه متفكّر مي بودم اينك بز نري از طر5
 .بود

 . و به سوي آن قوچ صاحب دو شاخ كه آن را نزد نهر ايستاده ديدم آمد و بشدت قوت خويش نزد او دويد6
و هر دو شاخ او را شكست و قوچ را ياري مقاومت با وي نبود پس وي را به  و او را ديدم كه چون نزد قوچ رسيد با او بشدت غضبناك شده، قوچ را زد 7

 .زمين انداخته، پايمال كرد و كسي نبود كه قوچ را از دستش رهايي دهد
 .  و بز نر بي نهايت بزرگ شد و چون قوي گشت آن شاخ بزرگ شكسته شد و در جايش چهار شاخ معتبر بسوي بادهاي اربعة آسمان برآمد8

 .از يكي از آنها يك شاخ كوچك برآمد و به سمت جنوب و مشرق و فخر زمينها بسيار بزرگ شد و 9
 . به ضد لشكر آسمانها قوي شده، بعضي از لشكر و ستارگان را به زمين انداخته، پايمال نمود10
 .گرديد و به ضد سردار لشكر بزرگ شد و قرباني دايمي از او گرفته شد و مكان مقدسِ او منهدم 11
 و لشكري به ضد قرباني دايمي، به سبب عصيان قوي به وي داده شد و آن لشكر راستي را به زمين انداختند و او موافق رأي خود عمل نموده، كامياب 12

 .گرديد
مال شدن تسليم مي كند، تا يكي  و مقدسي را شنيدم كه سخن مي گفت، پرسيد كه رؤيا دربارة قرباني دايمي و معصيت مهلك كه قدس و لشكر را به پاي13

 خواهد بود؟

  .تا دوهزار و سيصد شام و صبح، آنگاه مقْدس تطهير خواهد شد«:  و او به من گفت14

 . و چون من دانيال رؤيا را ديدم و معني آن را طلبيدم، ناگاه شبيه مردي نزد من بايستاد15
 .اي جبرائيل اين مرد را از معني اين رؤيا مطلّع ساز: ه، مي گفتنهر اوالي شنيدم كه ندا كرد  و آواز آدمي را از ميان16
اي پسر انسان بدانكه اين رؤيا براي زمان آخر :  پس او نزد جايي كه ايستاده بودم آمد و چون آمد من ترسان شده، به روي خود درافتادم و او مرا گفت17

 .مي باشد
 . بر زمين در خواب سنگين مي بودم و او مرا لمس نموده، در جايي كه بودم برپا داشت و حيني كه او با من سخن مي گفت، من بر روي خود18
 .اينك من تو را از آنچه در آخرغضب واقع خواهد شد اطّالع مي دهم زيرا كه انتها در زمان معين واقع خواهد شد«:  و گفت19
 .ن مي باشد اما آن قوچ صاحب دو شاخ كه آن را ديدي پادشاهان ماديان و فارسيا20
 . و آن بز نر ستَبر پادشاه يونان مي باشد و آن شاخ بزرگي كه در ميان دو چشمش بود پادشاه اول است21
 . و اما آن شكسته شدن و چهار در جايش برآمدن، چهار سلطنت از قوم اما نه ازقوت او برپا خواهند شد22
 .ه باشد، آنگاه پادشاهي سخت روي و در مكرها ماهر، خواهد برخاست و در آخر سلطنت ايشان چون گناه عاصيان به اتمام رسيد23
 و قوت او عظيم خواهد شد، ليكن نه از توانايي خودش؛ و خرابيهاي عجيب خواهد نمود و كامياب شده، موافق رأي خود عمل خواهد نمود و عظما و قوم 24

 .مقدسان را هالك خواهد نمود
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ش خواهد رفت و در دل خود مغرورشده، بسياري را بغْتَه هالك خواهد ساخت و با امير اميران مقاومت خواهد نمود،  و از مهارت او مكر در دستش پي25
 .اما بدون دست، شكسته خواهد شد

  . پس رؤيايي كه دربارة شام و صبح گفته شد يقين است اما تو رؤيا را بر هم نِه زيرا كه بعد از ايام بسيار واقع خواهد شد26

پس برخاسته، به كارهاي پادشاه مشغول گرديدم، اما دربارة رؤيا متحير ماندم و احدي معني آن . آنگاه من دانيال تا اندك زماني ضعيف و بيمار شدم 27
 .را نفهميد

 
9 

  در سال اول داريوش بن اَخْشورش كه از نسل ماديان و بر مملكت كلدانيان پادشاه شده بود،1

، من دانيال، عدد سالهايي را كه كالم خداوند دربارة آنها به ارمياي نبي نازل شده بود از كتاب فهميدم كه هفتاد سال در خرابي  در سال اول سلطنت او2
 .  اورشليم تمام خواهد شد

  پس روي خود را بسوي خداوند خدا متوجه ساختم تا با دعا و تضرعات و روزه پالس و خاكستر مسألت نمايم؛3

اي خداوند خداي عظيم و مهيب كه عهد و رحمت را با محبان خويش و آناني كه فرايض تو را «: داي خود دعا كردم  و اعتراف نموده، گفتم و نزد يهوه خ4
 !حفظ مي نمايند نگاه مي داري

 . ما گناه و عصيان و شرارت ورزيده و تمرد نموده و از اوامر و احكام تو تجاوز كرده ايم5
 .ايي كه به اسم تو به پادشاهان و سروران و پدران ما و به تمامي قوم زمين سخن گفتند گوش نگرفته ايم و به بندگانت انبي6
چنانكه امروز شده است از مردان يهودا و ساكنان اورشليم و همة اسرائيليان چه نزديك و چه .  اي خداوند عدالت از آن تو است و رسوايي از آن ما است7

 .ايشان را به سبب خيانتي كه به تو ورزيده اند در آنها پراكنده ساخته ايدور در همة زمينهايي كه 
 . اي خداوند رسوايي از آن ما و پادشاهان و سروران و پدران ما است زيرا كه به تو گناه ورزيده ايم8
 . خداوند خداي ما را رحمتها و مغفرتها است هر چند بدو گناه ورزيده ايم9
 .را نشنيده ايم تا در شريعت او كه وسيلة بندگانش انبيا پيش ما گذارد سلوك نماييم و كالم يهوه خداي خود 10
 و تمامي اسرائيل از شريعت تو تجاوز نموده روگردان شده، به آواز بلند تو گوش نگرفته اند بنابراين لعنت و سوگندي كه در تورات موسي بندة خدا 11

 .  گناه ورزيده ايممكتوب است بر ما مستولي گرديده، چونكه به او

 و او كالم خود را به ضّد ما داوران ما كه بر ما داوري مي نمودند گفته بود، استوار نموده، و بالي عظيمي بر ما وارده آورده است، زيرا كه زير تمامي 12
 .آسمان حادثه اي واقع نشده، مثل آنكه بر اورشليم واقع شده است

 معهذا نزد يهوه خداي خود مسألت ننموديم تا از معصيت خود بازگشت  رات موسي مكتوب است بر ما وارد شده است؛ تمامي اين بال  بروفق آنچه در تو13
 .نموده، راستي تو را بفهميم

 آواز او گوش  بنابراين خداوند بر اين بال مراقب بوده، آن را بر ما وارد آورد زيرا كه يهوه خداي ما در همة كارهايي كه مي كند عادل است اما ما به14
 .نگرفتيم

 پس اآلن اي خداوند خداي ما كه قوم   خود را به دست قوي از زمين مصر بيرون آورده، اسمي براي خود پيدا كرده اي، چنانكه امروز شده است، ما 15
 .     گناه ورزيده و شرارت نموده ايم

 از شهر خود اورشليم و از كوه مقّدس خود برگرداني زيرا كه به سبب  اي خداوند مسألت آنكه برحسب تمامي عدالت خود خشم و غضب خويش را16
 .گناهان ما و معصيتهاي پدران ما اورشليم و قوم تو نزد همة مجاوران ما رسوا   شده است

 .داوندي ات متجلّي فرما پس حال اي خداي ما دعا و تضرعات بندة خود را اجابت فرما و روي خود را بر مقدس خويش كه خراب شده است به خاطر خ17
 اي خدايم گوش خود را فراگير و بشنو و چشمان خود را باز كن و به خرابيهاي ما و شهري كه به اسم تو مسمي است نظر فرما، زيرا كه ما تضرعات 18

 .خود را نه براي عدالت خويش بلكه براي رحمتهاي عظيم تو به حضور تو مي نماييم
اي خداي من به خاطر خود تأخير منما زيرا كه شهر تو و قوم تو به اسم تو !  به عمل آور اي خداوند استماع نموده،! اوند بيامرزاي خد!  اي خداوند بشنو19

 . مسمي مي باشند

ي كوه مقّدس  و چون من هنوز سخن مي گفتم و دعا مي نمودم و به گناهان خود و گناهان قوم خويش اسرائيل اعتراف مي كردم و تضرعات خود را برا20
 .خدايم به حضور يهوه خداي خويش معروض مي داشتم

  چون هنوز در دعا متكلّم مي بودم، آن مرد جبرائيل كه در او در رؤياي اول ديده بودم بسرعت پرواز نموده، به وقت هدية شام نزد من رسيد،21

 . آمده ام تا تو را فطانت و فهم بخشماي دانيال اآلن من بيرون«:  و مرا اعالم نمود و با من متكلّم شده، گفت22
 .  در ابتداي تضرعات تو امر صادر گرديد و من آمدم تا تو را خبر دهم زيرا كه تو بسيار محبوب هستي، پس در اين كالم تأمل كن و رؤيا را فهم نما23
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د و گناهان آنها به انجام رسد و كفاره به جهت عصيان كرده  هفتاد هفته براي قوم تو و براي شهر مقّدست مقرر مي باشد تا تقصيرهاي آنها تمام شو24
 .شود و عدالت جاوداني آورده شود و رؤيا و نبوت مختوم گردد و قدس االقداس مسح شود

و . بود پس بدان و بفهم كه از صدور فرمان به جهت تعميرنمودن و بنا كردن اورشليم تا ظهور مسيح رئيس، هفت هفته و شصت و دو هفته خواهد 25
 .اورشليم با كوچه ها و حصار در زمانهاي تنگي تعمير و بنا خواهد شد

بلكه قوم آن رئيس كه مي آيد شهر و قدس را خراب خواهد ساخت و   و بعد از آن شصت و دو هفته، مسيح منقطع خواهد گرديد و از آن او نخواهد بود، 26
 .معين استآخر او در آن سيالب خواهد بود و تا آخر جنگ خرابيها 

 و او با اشخاص بسيار در يك هفته عهد را استوار خواهد ساخت و در نصف آن هفته قرباني و هديه را موقوف خواهد كرد و بر كنگرة رجاسات خراب 27
 . كننده اي خواهد آمد ولي النّهايت آنچه مقّدر است بر خراب كننده ريخته خواهد شد

 
10 

پس امر را فهميد و . امري بر دانيال كه به بلشصَّر مسمي بود كشف گرديد و آن امر صحيح و مشقّت عظيمي بود در سال سوم كورش پادشاه فارس، 1
 . رؤيا را دانست

 . در آن ايام من دانيال سه هفتة تمام ماتم گرفتم2
 . ننمودم خوراك لذيذ نخوردم و گوشت و شراب به دهانم داخل نشد و تا انقضاي آن سه هفته خويشتن را تدهين3
 . و در روز بيست و چهارم ماه اول من بر كنار نهر عظيم يعني دجله بودم4
  و چشمان خود را برافراشته ديدم كه ناگاه مردي ملبس به كتان كه كمربندي از طالي او فاز بر كمر خود داشت، 5

 و پايهايش مانند رنگ برنج صيقلي و آواز كالم او مثل صداي  و جسد او مثل زبر جد و روي وي مانند برق و چشمانش مثل شعله هاي آتش و بازوها6
 . گروه عظيمي بود

 و من دانيال تنها آن رؤيا را ديدم و كساني كه همراه من بودند رؤيا را نديدند ليكن لرزش عظيمي بر ايشان مستولي شد و فرار كرده خود را پنهان 7
 .كردند

 .هده مي نمودم و قّوت در من باقي نماند و خرمي من به پژمردگي مبدل گرديد و ديگر هيچ طاقت نداشتم و من تنها ماندم و آن رؤياي عظيم را مشا8
 .بيهوش گرديدم  اما آواز سخنانش را شنيدم؛ و چون آواز كالم او را شنيدم، به روي خود بر زمين افتاده، 9
 .خيزانيد كه ناگاه دستش مرا لمس نمود و مرا بر دو زانو و كف دستهايم بر10
و » . كالمي را كه من به تو مي گويم فهم كن و بر پايهاي خود بايست زيرا كه اآلن نزد تو فرستاده شده ام !اي دانيال مرد بسيار محبوب  : و او مرا گفت11

 . چون كالم را به من گفت لرزان بايستادم

هادي كه بفهمي  و به حضور خداي خود تواضع نمايي سخنان    تو مستجاب گرديد اي دانيال مترس زيرا از روز اول كه دل خود را بر آن ن:  و مرا گفت12
 .و من به سبب سخنانت آمده ام

 يك روز با من مقاومت نمود و ميكائيل كه يكي از رؤساي اولين است به اعانت من آمد و من در آنجا نزد پادشاهان   اما رئيس مملكت فارس بيست و13
 .فارس ماندم

  .م تا تو را از آنچه در ايام آخر بر قوم تو واقع خواهد شد اطالّع دهم زيرا كه اين رؤيا براي ايام طويل است و من آمد14

 . و چون اينگونه سخنان را به من گفته بود به روي خود بر زمين افتاده، گنگ شدم15
اي آقايم از اين «: تكلم شدم و به آن كسي كه پيش من ايستاده بود گفتم كه ناگاه كسي به شبيه بني آدم لبهايم را لمس نمود و من دهانم را گشوده، م16

 .رؤيا درد شديدي مرا درگرفته است و ديگر هيچ قوت نداشتم
  ؟ بلكه نفس هم در من باقي نمانده است  پس چگونه بندة آقايم بتواند با آقايم گفتگو نمايد و حال آنكه از آن وقت هيچ قوت در من برقرار نبوده،17
  تقويت داد،  پس شبيه انساني بار ديگر مرا لمس نموده،18

 .اي آقايم بگو زيرا كه مرا قوت دادي   :و چون اين را به من گفت تقويت يافتم و گفتم! سالم بر تو باد و دلير و قوي باش! اي مرد بسيار محبوب«:  و گفت19
 اينك رئيس يونان  و اآلن برمي گردم تا با رئيس فارس جنگ نمايم و به مجرد بيرون رفتنم،  آيا مي داني كه سبب آمدن من نزد تو چيست؟ «:  پس گفت20

 .خواهد آمد
 .  ليكن تو را از آنچه در كتاب حق مرقوم است اطالّع خواهم داد و كسي غير از رئيس شما ميكائيل نيست كه مرا به ضّد اينها مدد كند21

 
11 

 .نيز ايستاده بودم تا او را استوار سازم و قوت دهممن   و در سال اول داريوش مادي، 1
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اينك سه پادشاه بعد از اين در فارس خواهند برخاست و چهارمين از همه دولتمندتر خواهد بود و چون به سبب .  و اآلن تو را به راستي اعالم مي نمايم2
 . همه را به ضّد مملكت يونان برخواهد انگيخت توانگري خويش قوي گردد،

 . خود عمل خواهد كرد و پادشاهي جبار خواهد برخاست و بر مملكت عظيمي سلطنت خواهد نمود و برحسب ارادة 3
اما نه به ذريت او و به موافق استقاللي كه او مي .  و چون برخيزد سلطنت او شكسته خواهد شد و بسوي بادهاي اربعة آسمان تقسيم خواهد گرديد4

 .يشه كنده شده و به ديگران غير از ايشان داده خواهد شد زيراكه سلطنت او از ر داشت،
 . بر او غلبه خواهد يافت و سلطنت خواهد نمود و سلطنت او سلطنت عظيمي خواهد بود  و پادشاه جنوب با يكي از سرداران خود قوي شده،5
ليكن قوت بازوي خود را . با او مصالحه خواهد نمود مال آمد،  و بعد از انقضاي سالها ايشان همداستان خواهند شد و دختر پادشاه جنوب نزد پادشاه ش6

نگاه نخواهد داشت و او و بازوهايش برقرار نخواهد ماند و آن دختر و آناني كه او را خواهند آورد و پدرش و آنكه او را تقويت خواهد نمود در آن زمان 
 . تسليم خواهند شد

 غلبه   پادشاه شمال داخل خواهد شد و با ايشان جنگ نموده، خواهد برخاست و با لشكري آمده، به قلعة و كسي از رمونه هاي ريشه هايش در جاي او 7
 .خواهد يافت

 ايشان را نيز با ظروف گرانبهاي ايشان از طال و نقره به مصر به اسيري خواهد برد و سالهاي چند از پادشاه شمال دست   و خدايان و بتهاي ريخته شدة8
 .خواهد برداشت

 . و به مملكت پادشاه جنوب داخل شده، باز به واليت خود مراجعت خواهد نمود9
 و پسرانش محاربه خواهند نمود و گروهي از لشكرهاي عظيم را جمع خواهند كرد و ايشان داخل شده، مثل سيل خواهند آمد و عبور خواهند نمود و 10

 .برگشته، تا به قلعة او جنگ خواهند كرد
ب خشمناك شده، بيرون خواهد آمد و با وي يعني با پادشاه شمال جنگ خواهد نمود و وي گروه عظيمي برپا خواهد نمود و آن گروه به  و پادشاه جنو11

 .دست وي تسليم خواهند شد
 .دلش مغرور خواهد شد و كرورها را هالك خواهد ساخت اما قوت نخواهد يافت  و چون آن گروه برداشته شود، 12
 .مال مراجعت كرده، لشكري عظيم تر از او برپا خواهد نمود و بعد از انقضاي مدت سالها با لشكر عظيمي و دولت فراواني خواهد آمد پس پادشاه ش13
اما .  و در آنوقت بسياري با پادشاه جنوب مقاومت خواهند نمود و بعضي از ستمكيشان قوم تو خويشتن را خواهند برافراشت تا رؤيا را ثابت نمايند14
 .شان خواهند افتاداي
 . پس پادشاه شمال خواهد آمد و سنگرها برپا نموده، شهرحصاردار را خواهد گرفت و نه افواج جنوب و نه برگزيدگان او ياراي مقاومت خواهند بود15
پس در فخر زمينها توقّف . ود و آنكس كه به ضد وي مي آيد، برحسب رضامندي خود عمل خواهد نمود و كسي نخواهد بود كه با وي مقاومت تواند نم16

 .خواهد نمود و آن به دست وي تلف خواهد شد
 و عزيمت خواهد نمود كه با قوت تماميِ مملكت خويش داخل بشود و با وي مصالحه خواهد كرد و او دختر زنان را به وي خواهد داد تا آن را هالك 17

 .اما او ثابت نخواهد ماند و از آن او نخواهد بود. كند
ليكن سرداري سرزنش او را باطل خواهد كرد، بلكه انتقام سرزنش او را از .  پس بسوي جزيره ها توجه خواهد نمود و بسياري از آنها را خواهد گرفت18

 .او خواهد گرفت
 . پس بسوي قلعه هاي زمين خويش توجه خواهد نمود اما لغزش خواهد خورد و افتاده، ناپديد خواهد شد19
 نه به غضب و نه به  و عاملي خواهد برخاست كه جالل سلطنت را از ميان خواهد برداشت، ليكن در اندك ايامي او نيز هالك خواهد شد، پس در جاي ا20

 . جنگ

 . سلطنت را با حيله ها خواهد گرفت  و در جاي او حقيري خواهد برخاست، اما جالل سلطنت را به وي نخواهند داد و او ناگهان داخل شده،21
 .و سيل افواج و رئيس عهد نيز از حضور او رفته و شكسته خواهند شد 22
 . و از وقتي كه ايشان با وي همداستان شده باشند، او به حيله رفتار خواهد كرد و با جمعي قليل افراشته و بزرگ خواهد شد23
درانش كرده باشند بجا خواهد آورد و غارت و غنيمت و اموال را به  و ناگهان به برومندترين بِالد وارد شده، كارهايي را كه نه پدرانش و نه پدران پ24

 .ايشان بذل خواهد نمود و به ضد شهرهاي حصاردار تدبيرها خواهد نمود، ليكن اندك زماني خواهد بود
و قوي تهية جنگ خواهد ديد؛ اما  و قوت و دل خود را با لشكر عظيمي به ضد پادشاه جنوب برخواهد انگيخت و پادشاه جنوب با فوجي بسيار عظيم 25

 .ياراي مقاومت نخواهد داشت زيرا كه به ضد او تدبيرها خواهند نمود
 . و آناني كه خوراك او را مي خوردند او را شكست خواهند داد و لشكر او تلف خواهد شد و بسياري كشته خواهند افتاد26
 .سفره دروغ خواهند گفت؛ اما پيش نخواهد رفت زيرا كه هنوز انتها براي وقت معين خواهد بود و دل اين دو پادشاه به بدي مايل خواهد شد و بر يك 27 
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 پس با اموال بسيار به زمين خود مراجعت خواهد كرد و دلش به ضد عهد مقدس جازم خواهد بود پس برحسب ارادة خود عمل نموده، به زمين خود 28
 . خواهد برگشت

 .وده، به زمين جنوب وارد خواهد شد ليكن آخرش مثل اولش نخواهد بود و در وقت معين مراجعت نم29
لهذا مأيوس شده، رو خواهد تافت و به ضد عهد مقدس خشمناك شده، برحسب ارادة خود عمل خواهد نمود و .  و كشتيها از كتّيم به ضد او خواهند آمد30

 .مودبرگشته به آناني كه عهد مقدس را ترك مي كنند توجه خواهد ن
 .  و افواج از جانب او برخاسته، مقدسِ حصين را نجس خواهند نمود و قرباني سوختني دايمي را موقوف كرده، رجاست ويراني را برپا خواهند داشت31

ارهاي عظيم خواهند اما آناني كه خداي خويش را مي شناسند قوي شده، ك.  و آناني را كه به ضد عهد شرارت مي ورزند، با مكرها گمراه خواهد كرد32
 .كرد

 . و حكيمان قوم بسياري را تعليم خواهند داد، ليكن ايامي چند به شمشير و آتش و اسيري و تاراج خواهند افتاد33
 . و چون بيفتند، نصرت كمي خواهند يافت و بسياري با فريب به ايشان ملحق خواهند شد34
پادشاهاني كه  .هند خورد كه تا وقت آخر طاهر و سفيد بشوند زيرا كه زمان معين هنوز نيست و بعضي از حكيمان به جهت امتحان ايشان لغزش خوا35

 خود را برمي افرازند

و آن پادشاه موافق ارادة خود عمل نموده، خويشتن را بر همة خدايان افراشته و بزرگ خواهد نمود و به ضد خداي خدايان سخنان عجيب خواهد گفت   36
 .امياب خواهد شد زيرا آنچه مقدراست به وقوع خواهد پيوستو تا انتهاي غضب ك

 و به خداي پدران خود و به فضيلت زنان اعتنا نخواهد نمود، بلكه به هيچ خدا اعتنا نخواهد نمود، بلكه به هيچ خدا اعتنا نخواهد نمود زيرا خويشتن را از 37
 .همه بلندترخواهد شمرد

 .يم خواهد نمود و خدايي را كه پدرانش او را نشناختند با طال و نقره و سنگهاي گرانبها و نفايس تكريم خواهد نمود و در جاي او خداي قلعه ها را تكر38
 و با قلعه هاي حصين مثل خداي بيگانه عمل نخواهد نمود و آناني را كه بدو اعتراف نمايند در جالل ايشان خواهد افزود و ايشان را بر اشخاص 39

 .داد و زمين را براي اجرت ايشان تقسيم خواهد نمودبسيارتسلّط خواهد 
و در زمان آخر پادشاه جنوب با وي مقاتله خواهد نمود و پادشاه شمال با ارابه ها و سواران و كشتيهاي بسيار مانند گردباد به ضد او خواهد آمد و  «40

 .به زمينها سيالن كرده، از آنها عبورخواهد كرد
 .رد خواهد شد و بسياري خواهند افتاد، اما اينان يعني ادوم و موآب و رؤساي بني عمون از دست اوخالصي خواهند يافت و به فخر زمينها وا41
 . و دست خود را بر كشورها درازخواهد كرد و زمين مصر رهايي نخواهد يافت42
43يان و حشيان در موكب او خواهند بود و برخزانه هاي طال و نقره و بر همة نفايس مصر استيال خواهد يافت و لُبب. 
 . ليكن اخبار از مشرق و شمال او را مضطرب خواهد ساخت، لهذا با خشم عظيمي بيرون رفته، اشخاص بسياري را تباه كرده، بالكلّ هالك خواهد ساخت44
45س در ميان دو دريا برپا خواهد نمود، ليكن به اَجعيني نخواهد داشت و خيمه هاي ملوكانة خود را در كوه مجيد مقدل خود خواهد رسيد و م . 
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 خواهد برخاست و چنان زمان تنگي خواهد شد كه از حيني كه امتي به وجود  و در آن زمان ميكائيل، امير عظيمي كه براي پسران قوم تو ايستاده است، «1
 .ت شود رستگارخواهد شدآمده است تا امروز نبوده، و در آنزمان هر يك از قوم تو كه در دفتر مكتوب ياف

 . و بسياري از آناني كه در خاك زمين خوابيده اند بيدار خواهند شد، اما اينان به جهت حيات جاوداني و آناني به جهت خجالت و حقارت جاوداني2
 .ارگان خواهند بود تا ابداآلباد و حكيمان مثل روشنايي افالك خواهند درخشيد و آناني كه بسياري را به راه عدالت رهبري مي نمايند، مانند ست3
  .بسياري بسرعت تردد خواهند نمود و علم افزوده خواهد گرديد.  اما تو اي دانيال كالم را مخفي دار و كتاب را تا زمان آخر مهر كن4

 . پس من دانيال نظركردم و اينك دو نفر ديگر يكي به اينطرف نهر و ديگري به آنطرف نهر ايستاده بودند5
 انتهاي اين عجايب تا به كي خواهد بود؟«: يكي از ايشان به آن مرد ملبس به كتان كه باالي آبهاي نهر ايستاده بود گفت و 6

 و آن مرد ملبس به كتان را كه باالي آبهاي نهر ايستاده بود شنيدم كه دست راست و دست چپ خود را بسوي آسمان برافراشته، به حي ابدي قسم 7
 . ماني و دو زمان و نصف خواهد بود و چون پراكندگي قوت قوم مقدس به انجام رسد، آنگاه همة اين امور به اتمام خواهد رسيدخورد كه براي ز

 اي آقايم آخر اين امور چه خواهد بود؟«: پس گفتم.  و من شنيدم اما درك نكردم8

 . ختوم شده استاي دانيال برو زيرا اين كالم تا زمان آخر مخفي و م« او جواب داد كه 9

 . بسيار طاهر و سفيد و مصفّي خواهند گرديد و شريران شرارت خواهند ورزيد و هيچ كدام از شريران نخواهند فهميد، ليكن حكيمان خواهند فهميد10
 . و از هنگام موقوف شدن قرباني دايمي و نصب نمودن رجاست ويراني، هزار و دويست و نود روز خواهد بود11
 .ال آنكه انتظار كشد و به هزار و سيصد و سي و پنج روز برسد خوشا به ح12
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 . اما تو تا به آخرت برو زيرا كه مستريح خواهي شد و در آخر اين ايام در نصيب خود قايم خواهي بود13
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  كتاب هوشع نبي
  
1  
 . كالم خداوند كه در ايام عزّيا و يوتام و آحاز و حزقيا پادشاهان يهودا و در ايام يربعام بن يوآش پادشاه اسرائيل، بر هوشع بن يئيري نازل شد1
كه اين زمين از خداوند برگشته، سخت زناكار برو زني زانيه و اوالد زناكار براي خود بگير زيرا«: خداوند به هوشع گفت.  ابتداي كالم خداوند به هوشع2

  .شده اند
  . پس رفت و حومر دختر دباليم را گرفت و او حامله شده، پسري برايش زاييد3
ائيل را او را يزرعيل نام بنه زيرا كه بعد از اندك زماني انتقام خون يزرعيل را از خاندان ييهو خواهم گرفت و مملكت خاندان اسر:  و خداوند وي را گفت4

  .تلف خواهم ساخت
 . و در آن روز كمان اسرائيل را در وادي يزرعيل خواهم شكست5
او را لُوروحامه نام بگذار، زيرا بار ديگر بر خاندان اسرائيل رحمت نخواهم فرمود، بلكه ايشان :  پس بار ديگر حامله شده، دختري زاييد و او وي را گفت6

      . را از ميان بالكّل خواهم برداشت
 ليكن بر خاندان يهودا رحمت خواهم فرمود و ايشان را به يهوه خداي ايشان نجات خواهم داد و ايشان را به كمان و شمشير و جنگ و اسبان و سواران 7

 .نخواهم رهانيد
  . و چون لُوروحامه را از شير بازداشته بود، حامله شده، پسري زاييد8
  .ان زيرا كه شما قوم من نيستيد و من خداي شما نيستمنام او را لُوعمي بخو«:  و او گفت9
 ليكن شمارة بني اسرائيل مثل ريگ دريا خواهد بود كه نتوان پيمود و نتوان شمرد و در مكاني كه به ايشان گفته مي شد شما قوم من نيستيد، در آنجا 10

  .گفته خواهد شد پسران خداي حي مي باشيد
با هم جمع خواهند شد و يك رئيس به جهت خود نصب نموده، از آن زمين برخواهند آمد زيرا كه روز يزرعيل، روزعظيمي  و بني يهودا و بني اسرائيل 11

 .خواهد بود
 
2 

 ! به برادران خود عمي بگوييد و به خواهران خويش روحامه1
لهذا زناي خود را از پيش رويش و فاحشگي خويش را از ميان . يستمبا مادر خود محاجه نماييد زيرا كه او زن من نيست و من شوهر او ن! محاجه نماييد 2

  .پستانهايش رفع بنمايد
  . مبادا رخت او را كنده، وي را برهنه نمايم و او را مثل روز والدتش گردانيده، مانند بيابان واگذارم و مثل زمين خشك گردانيده، به تشنگي بكُشَم3
  .ه فرزندان زنا مي باشند و بر پسرانش رحمت نخواهم فرمود چونك4
در عقب عاشقان خود نان و آب و پشم و كتان و روغن و شربت به من داده اند :  زيرا مادر ايشان زنا نموده و والدة ايشان بي شرمي كرده است كه گفت5

  .خواهم رفت
  . را نيابد بنابراين، راه تو را به خارها خواهم بست و گرد او ديواري بنا خواهم نمود تا راههاي خود6
مي روم و نزد شوهر نخستين «: پس خواهد گفت.  و هرچند عاشقان خود را تعاقب نمايد به ايشان نخواهد رسيد و هرچند ايشان را بطلبد نخواهد يافت7

 .خود برمي گردم زيرا در آنوقت از كنون مرا خوشتر مي گذشت
  .  او مي دادم و نقره و طاليي را كه براي بعل صرف مي كردند برايش مي افزودم اما او نمي دانست كه من بودم كه گندم و شيره و روغن را به8
 پس من گندم خود را در فصلش و شيرة خويش را در موسمش بازخواهم گرفت و پشم و كتان خود را كه مي بايست برهنگي او را بپوشاند برخواهم 9

  .داشت
  .م ساخت و احدي او را از دست من نخواهد رهانيد و اآلن قباحت او را در نظر عاشقانش منكَشف خواه10
  . و تمامي شادي او و عيدها و هاللها و سبتها و جميع مواسمش را موقوف خواهم ساختم11
نيد تا  و موها و انجيرهايش را كه گفته بود اينها اجرت من مي باشد كه عاشقانم به من داده اند، ويران خواهم ساخت و آنها را جنگل خواهم گردا12

 . حيوانات صحرا آنها را جنگل خواهم گردانيد تا حيوانات صحرا آنها را بخورند

 و خداوند مي گويد كه انتقام روزهاي بعليم را از او خواهم كشيد كه براي آنها بخور مي سوزانيد و خويشتن را به گوشوارها و زيورهاي خود آرايش 13
  .موش كرده بودداده، از عقب عاشقان خود مي رفت و مرا فرا

  .  بنابراين اينك او را فريفته، به بيابان خواهم آورد و سخنان دالويز به او خواهم گفت14
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 و تاكستانهايش را از آنجا به وي خواهم داد و وادي عخور را به دروازة اميد مبدل خواهم ساخت و در آنجا مانند ايام جواني اش و مثل روز بيرون 15
 .واهد سراييدآمدنش از زمين مصر خ

  خواهد خواند و ديگر مرا بعلي نخواهد گفت،) يعني شوهر من( و خداوند مي گويد كه در آن روز مرا ايشي 16
  . زيرا كه نامهاي بعليم را از دهانش دور خواهم كرد كه بار ديگر به نامهاي خود مذكور نشوند17
و حشرات زمين عهد خواهم بست و كمان و شمشير و جنگ را از زمين خواهم شكست و  و در آن روز به جهت ايشان با حيوانات صحرا و مرغان هوا 18

  .ايشان را به امنيت خواهم خوابانيد
  .    و تو را تا به ابد نامزد خود خواهم ساخت و تو را به عدالت و انصاف و رأفت و رحمانّيت نامزد خود خواهم گردانيد19
 ».تم آنگاه يهوه را خواهي شناخت و چون تو را به امانت نامزد خود ساخ20
  .من خطاب خواهم كرد، آسمانها را خطاب خواهم كرد و آنها زمين را خطاب خواهند كرد:  و خداوند مي گويد21
  . و زمين گندم و شيره و روغن را خطاب خواهد كرد و آنها يزْرعيل را خطاب خواهند كرد22
 لُوروحامه رحمت خواهم فرمود و به لُوعمي خواهم گفت تو قوم من هستي و او جواب خواهد داد تو  و او را براي خود در زمين خواهم كشت و بر23

  .خداي من مي باشي
  
3 

بار ديگر برو و زني را كه محبوبة شوهر خود و زانيه مي باشد دوست بدار، چنانكه خداوند بني اسرائيل را دوست مي دارد با آنكه «:  و خداوند مرا گفت1
  .ن به خدايان غيرمايل مي باشند و قرصهاي كشمش را دوست مي دارندايشا

   پس او را براي خود به پانزده مثقال نقره و يك حومر و نصف حومر جو خريدم،2
 ».براي من روزهاي بسيار توقّف خواهي نمود و زنا مكن و از آن مرد ديگر مباش و من نيز از آن تو خواهم بود:  و او را گفتم3
  .كه بني اسرائيل ايام بسياري بدون پادشاه و بدون رئيس و بدون قرباني و بدون تمثال و بدون ايفود و ترافيم خواهند ماند زيرا 4
و در ايام بازپسين بسوي خداوند و احسان او با ترس .  و بعد از آن بني اسرائيل بازگشت نموده، يهوه خداي خويش و پادشاه خود داود را خواهند طلبيد5

 .د آمدخواهن
  
4 

  . چونكه نه راستي و نه رأفت و نه معرفت خدا در زمين مي باشد  اي بني اسرائيل كالم خداوند را شنويد زيرا خداوند را با ساكنان زمين محاكمه اي است؛1
  . و خونريزي به خونريزي ملحق مي شود  بلكه لعنت و دروغ و قتل و دزدي و زناكاري؛ و تعدي مي نمايند،2
  .ين، زمين ماتم مي كند و همة ساكنانش با حيوانات صحرا و مرغان هوا كاهيده مي شوند و ماهيان دريا نيز تلف مي گردند بنابرا3
  . اما احدي مجادله ننمايد و احدي توبيخ نكند، زيرا كه قوم تو مثل مجادله كنندگان با كاهنان مي باشند4
 .  خواهد لغزيد و من مادر تو را هالك خواهم ساخت  و تو در وقت روز خواهي لغزيد و نبي تو در وقت شب5

من نيز تو را ترك نمودم كه براي من كاهن نشوي؛ و چونكه شريعت خداي خود  چونكه تو معرفت را ترك نمودي، .  قوم من از عدم معرفت هالك شده اند6
  .را فراموش كردي من نيز فرزندان تو را فراموش خواهم نمود

  .پس جالل ايشان را به رسوايي مبدل خواهم ساخت.  همان قدر به من گناه ورزيدند فزوده شدند، هر قدر كه ايشان ا7
  .  گناه قوم مرا خوراك خود ساختند و دل خويش را به عصيان ايشان مشغول نمودند8
  .  را به ايشان خواهم داد و كاهنان مثل قوم خواهند بود و عقوبت راههاي ايشان را به ايشان خواهم رسانيد و جزاي اعمال ايشان9
  . و خواهند خورد اما سير نخواهند گرديد زيرا كه عبادت خداوند را ترك نموده اند10
 .   زنا و شراب و شيره دل ايشان را مي ربايد11

 و از اطاعت خداي خود زنا زيرا كه روح زناكاري ايشان را گمراه كرده است.  قوم من از چوب خود مسألت مي كنند وعصاي ايشان بديشان خبرمي دهد12
  .كرده اند

از اين جهت دختران .  بخور مي سوزانند  بر قلّه هاي كوهها قرباني مي گذارنند و بر تلّها زير درختان بلوط و سفيد دار و ون، چونكه ساية خوب دارد،13
  .شما زنا مي كنند و عروسهاي شما فاحشه گري مي نمايند

زنا مي كنند و عروسهاي شما را حيني كه فاحشه گري مي نمايند، سزا نخواهم داد زيرا كه خود ايشان با زانيه ها عزلت  و من دختران شما را حيني كه 14
 . پس قومي كه فهم ندارند خواهند افتاد . مي گزينند و با فاحشه ها قرباني مي گذرانند

  .جال نرويد و به بيت آون برنياييد و به حيات يهوه قسم نخوريدپس حال به جل.  اي اسرائيل اگر تو زنا مي كني، يهودا مرتكب جرم نشود15
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  .     اآلن خداوند ايشان را مثل بره ها در مرتع وسيع خواهد چرانيد.  به درستي كه اسرائيل مثل گاوِ سركش، سركشي نموده است16
  . افرايم به بتها ملصق شده است؛ پس او را واگذاريد17
  .شود مرتكب زنا مي شوند وحاكمان ايشان افتضاح را بسيار دوست مي دارند حيني كه بزم ايشان تمام 18
 .  باد ايشان را در بالهاي خود فرو خواهد پيچيد و ايشان از قرباني خويش خجل خواهند شد19
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 فتوي براي شماست چونكه شما در مصْفَه  اي كاهنان اين را بشنويد و اي خاندان اسرائيل اصغا نماييد و اي خاندان پادشاهان گوش گيريد، زيراكه اين1
  .دام شديد و توري گسترده شده بر تابور

  . پس من همگي ايشان را تأديب خواهم نمود  عاصيان در كشتار مبالغه نموده اند؛2
  .    شتن را نجس ساخته است من افرايم را مي شناسم و اسرائيل از من مخفي نيست زيرا كه حال، تو اي افرايم مرتكب زنا شده اي و اسرائيل خوي3
  . كارهاي ايشان مانع مي شود كه بسوي خدا بازگشت نمايند چونكه روح زناكاري در قلب ايشان است و خداوند را نمي شناسند4
  .اسرائيل و افرايم در گناه خود مي لغزند و يهودا نيز همراه ايشان خواهد لغزيد.  و فخر اسرائيل پيش روي ايشان شهادت مي دهد5
  . گوسفندان و گاوان خود را مي آورند تا خداوند را بطلبند، اما او را نخواهند يافت چونكه خود را از ايشان دور ساخته است6
 . اآلن هاللها ايشان را با ملكهاي ايشان خواهد بلعيد.  به خداوند خيانت ورزيده اند زيرا فرزندان اجنبي توليد نموده اند7

  .       رامه سرنا بنوازيد و در بيت آون صدا بزنيد در عقب تو اي بنيامين در جبعه كَرِنّا و در 8
  .در ميان اسباط اسرائيل به يقين اعالم نمودم.  افرايم در روز عتاب خراب خواهد شد9
  .پس خشم خويش را مثل آب بر ايشان خواهم ريخت.  سروران اسرائيل مثل نقل كنندگان حدود مي باشند10
  .   شده و در داوري كوفته گرديده است زيرا كه به پيروي تقاليد خرسند مي باشد افرايم مقهور11
  .  بنابراين من براي افرايم مثل بيد شده ام و براي خاندان يهودا مانند پوسيدگي12
اما او شما را شفا نمي . ستاده است چون افرايم بيماري خود را و يهودا جراحت خويش را ديدند، افرايم به آشور رفته ونزد پادشاهي كه دشمن بود فر13

  .تواند داد و جراحت شما را التيام نتواند نمود
  .من خودم خواهم دريد و رفته خواهم ربود و رهاننده اي نخواهد بود.  و من براي افرايم مثل شير و براي خاندان يهودا مانند شير ژيان خواهم بود14
 . در تنگي خود صبح زود مرا خواهند طلبيد. ا ايشان به عصيان خود اعتراف نموده، روي مرا بطلبند من روانه شده، به مكان خود خواهم برگشت ت15
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  .      او زده است و ما را شكسته بندي خواهد نمود  بياييد نزد خداوند بازگشت نماييم زيرا كه او دريده است وما را شفا خواهد داد؛1
  . در روز سوم ما را خواهد برخيزانيد و در حضور او زيست خواهيم نمودو.  بعد از دو روز مارا زنده خواهد كرد2
طلوع او مثل فجر يقين است وبرما مثل باران و مانند باران آخر كه زمين را سيراب .  پس خداوند را بشناسيم و به جد وجهد معرفت او را تعاقب نماييم3

 . مي كند خواهد آمد

  .هودا با تو چه كنم؟ زيرا نيكويي تو مثل ابرهاي صبح و مانند شبنم است كه بزودي مي گذرد اي ي  اي افرايم با تو چه كنم؟4
  . بنابراين من ايشان را بوسيلة انبيا قطع نمودم و به سخنان دهان خود ايشان را كُشتم و داوري من مثل نور ساطع مي شود5
  .بيشتر از قرباني هاي سوختني زيرا كه رحمت را پسند كردم و نه قرباني را، و معرفت خدا را 6
  .       اما ايشان مثل آدم از عهد تجاوز نمودند و در آنجا به من خيانت ورزيده اند7
  .  جلعاد شهر گناهكاران و خون آلود است8
  .احت شده اند و چنانكه  راهزنان براي مردم در كمين مي باشند، همچنان جمعيت كاهنان در راه شكيم مي كشند زيراكه ايشان مرتكب قب9
  .افرايم در آنجا مرتكب زنا شده، اسرائيل خويشتن را نجس ساخته است:  در خاندان اسرائيل عملي هولناك ديدم10
 .  و براي تو اي يهودا حصادي معين شده است هنگامي كه اسيري قوم خود را خواهم برگردانيد11
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دزدان داخل      مي شوند و راهزنان در .  زيراكه مرتكب فريب شده اند ارت سامره منكشف گرديد، چون اسرائيل را شفا مي دادم، آنگاه گناه افرايم و شر1
  .   بيرون تاراج مي نمايند

  . اآلن اعمالشان ايشان را احاطه مي نمايد و آنها در نظر من واقع شده است.  و در دل خود تفكر نمي كنند كه من تمامي شرارت  ايشان را به ياد آورده ام2
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  .   پادشاه را به شرارت خويش و سروران را به دروغهاي خود شادمان مي سازند3
  . جميع ايشان زنا كارند مثل تنوري كه خباز آن را  مشتعل سازد كه بعد از سرشتن خمير تا مخمر شدنش از برانگيختن آتش باز مي ايستد4
  .د و او دست خود را به استهزا كنندگان دراز كرد در يوم پادشاهِ  ما، سروان از گرمي شراب، خود بيمار ساختن5
  . زيرا كه دل خود را به مكايد خويش مثل تنور نزديك آوردند؛  و تمامي شب خباز ايشان مي خوابد و صبحگاهان آن مثل آتش ملتهب مشتعل مي شود6
  . مي افتند و در ميان ايشان كسي نيست كه مرا بخواند پادشاهان ايشان  داوران خويش را مي بلعند و همة  جميع ايشان مثل تنور گرم شده، 7
  .افرايم قرص ناني است كه  برگردانيده نشده است.  افرايم با قومها مخلوط شده است8
  . غريبان قوتش را خورده اند و او نمي داند سفيدي بر مويهاي او پاشيده شده است و او   نمي داند9
 . هد اما ايشان به يهوه خداي خود بازگشت نمي نمايند و با وجود اين همه او را نمي طلبند فخر اسرائيل پيش رويش شهادت  مي د10

  .مصر رامي خوانند و بسوي آشور مي روند.  افرايم مانند كبوتر ساده دل، بي فهم است11
 و ايشان را بروفق اخباري كه به جماعت ايشان  و چون مي روند من دام خود را بر ايشان مي گسترانم و ايشان را مثل مرغان هوا به زير مي اندازم12

  . رسيده است، تأديب مي نمايم
اگر چه من ايشان را فديه دادم، لكن به ضّد من دروغ . هالكت بر ايشان باد زيرا كه به من عصيان ورزيدند.  واي بر ايشان زيراكه از من فرار كردند13

  .گفتند
  .براي روغن و شراب جمع شده، بر من فتنه مي انگيزند.  بلكه بر بسترهاي خود ولوله مي كنند و از دل خود نزد من استغاثه نمي نمايند14
  . و اگر چه من بازوهاي ايشان را تعليم دادم و تقويت نمودم ليكن با من بدانديشي نمودند15
سروران ايشان به سبب غيظ زبان خويش به شمشير مي افتند و به سبب . مثل كمان خطا كننده شده اند.  ايشان رجوع مي كنند اما نه به حضرت اعلي16

 .همين در زمين مصر ايشان را استهزا خواهند نمود
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  . زيرا كه از عهد من تجاوز نمودند و به شريعت من عصيان ورزيدند او مثل عقاب به ضّد خانة خداوند مي آيد،.  كَرِنّا را به دهان خود بگذار1
  .من فرياد مي نمايند كه اي خداي ما تو رامي شناسيم اسرائيل نزد 2
  .پس دشمن او را تعاقب خواهد نمود.  اسرائيل نيكويي را ترك كرده است3
نقره  و طالي خويش بتها براي خود ساختند تا منقطع .  اما ايشان را نشناختم  ايشان پادشاهان نصب نمودند، اما نه از جانب من سروران تعيين كردند،4

  . وندبش
  خشم من بر ايشان افروخته شد تا به كي نمي توانند طاهر بشوند؟.  اي سامره او گوسالة  تو را رد نموده است5
 .البته گوسالة سامره خرد خواهد شد.  زيراكه اين نيز از اسرائيل است و صنعتْگر آن را ساخته است، لهذا خدا نيست6
غريبان آن را خواهند  آن را محصول نيست و خوشه هايش آرد نخواهد داد و اگر هم بدهد، . ا خواهند دريد پس گردباد ر  به درستي كه باد را كاشتند،7

  .بلعيد
  .  اسرائيل بلعيده خواهد شد و ااآلن در ميان امت ها مثل ظرف ناپسنديده مي باشند8
  . كرده است زيراكه ايشان مثل گورخر تنها و منفرد به آشور رفته اند و افرايم عاشقان اجير9
 من اآلن ايشان را جمع خواهم كرد و به سبب ستم پادشاه و ستم پادشاه و سروران رو به تناقض   اگر چه ايشان در ميان امت ها اجرت مي دهند،10

 . خواهند نهاد

  .      چونكه افرايم مذبح هاي بسيار براي گناه ساخت پس مذبح ها برايش باعث گناه شد11
  .ريعت خود را براي او نوشتم اما آنها را مثل چيز غريب شمردند احكام بسيارِ ش12
اآلن عصيان ايشان را به ياد مي آورد و عقوبت گناه را بر ايشان .  قرباني هاي سوختني مرا ذبح كردند تا گوشت بخورند و خداوند آنها را قبول نكرد13

  .مي رساند و ايشان به مصر خواهند برگشت
اما من آتش به شهرهايش خواهم فرستاد كه . ا فراموش كرده، قصرها بنا مي كند و يهودا شهرهاي حصاردار بسيار مي سازد اسرائيل خالق خود ر14

 .قصرهايش را بسوزاند
 
9 

  . اي اسرائيل مثل قوم ها شادي و وجد منما زيرا از خداي خود زنا نمودي و در همة خرمنها اجرت را دوست داشتي1
  .ان را پرورش نخواهد داد و شيره در آن ضايع خواهد شد خرمنها و چرخشتها ايش2
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  . در زمين خداوند ساكن نخواهند شد بلكه افرايم به مصر خواهد برگشت و ايشان در آشور چيزهاي نجس خواهند خورد3
 هركه از آنها بخورد نجس خواهد شد، قرباني هاي ايشان مثل خوراك ماتميان خواهد بود و.  براي خداوند شراب نخواهند ريخت و مقبول او نخواهند شد4

 . پس آن در خانة خداوند داخل نخواهد شد. زيرا خوراك ايشان براي اشتهاي ايشان است

   پس در ايام مواسم و در ايام عيدهاي خداوند چه خواهيد كرد؟5
مكانهاي نفيسة نقرة ايشان را خارها به . خواهد نمود زيرا اينك از ترسِ هالكت رفته اند، اما مصر ايشان را جمع خواهد كرد و موف ايشان را دفن 6

  .تصرف خواهند گرفت و در منازل ايشان شَوگها خواهد بود
نبي احمق گرديد و صاحب روح ديوانه شد، به سبب كثرت گناه و فراواني . ايام مكافات مي رسد و اسرائيل اين را خواهند دانست.  ايام عقوبت مي آيد7

  .بغض تو
  .در خانة خداي ايشان عداوت است. دام صياد بر تمامي طريقهاي انبيا گسترده شد.  از جانب خداي من ديده بان بود افرايم8
 . مثل ايام جِبعه فساد را به نهايت رسانيده اند؛ پس عصيان ايشان را بياد مي آورد و گناه ايشان را مكافات خواهد داد9
اما ايشان به بعلْ فَغٌور رفتند و خويشتن را براي . پدران شما را مثل نوبر انجير در ابتداي موسمش ديدم. تم اسرائيل را مثل انگورها در بيابان ياف10

  . خود مكروه شدند رسوايي نذيره ساختند و مانند معشوقة
  . زاييدن و حامله شدن و در رحم قرار گرفتن نخواهد شد.  جالل افرايم مثل مرغ مي پزد11
  . واي بر ايشان حيني كه من نيز از ايشان دور شوم. بپرورانند ايشان را بي اوالد خواهم ساخت به حدي كه انساني نخواهد ماند و اگر فرزندي را 12
  .     افرايم حيني كه او را برگزيدم، مثل صور در مرتع نيكو مغروس بود،  اما افرايم پسران خود را براي قاتل بيرون خواهد آورد13
  .   چه بدهي؟ رحم سقط كننده و پستانهاي خشك به ايشان بده. يشان بده اي خداوند به ا14
پس ايشان را به سبب اعمال زشت ايشان از خانة خود خواهم راند و ايشان .  تمامي شرارت ايشان را جلجال است زيرا كه در آنجا از ايشان نفرت داشتم15

  .ه انگيزندچونكه  جميع سروران ايشان فتن. را ديگر دوست نخواهم داشت
  . افرايم خشك شده است و ريشة ايشان خشك گرديده، ميوه نمي آورند و اگر نيز بزايند نتايج مرغوب رحم ايشان را خواهم كشت16
 .  خداي من ايشان را ترك خواهم نمود، چونكه او را نشنيدند؛ پس در ميان امت ها آواره خواهند شد17
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هرچه ميوه زياد مي آورد، مذبح ها را زياد مي سازد و هرچه زمينش نيكوتر مي شود، تماثيل  را .  براي خود مي آورد اسرائيل موِ برومند است كه ميوه1
  . نيكوتر بنا مي كند

  .اآلن مجرم مي شوند و او مذبح هاي ايشان را خراب و تماثيل ايشان را منهدم خواهد ساخت.  دل ايشان پر از نفاق است2
  پس پادشاه براي ما چه مي تواند كرد؟ پادشاه نداريم چونكه از خداوند نمي ترسيم؛«: ويند زيرا كه  الحال مي گ3
  .باطل مي گويند و عدالت مثل حنظل در شيارهاي زمين مي رويد عهد ها بسته، سخنان  ايشان قسم هاي دروغ خورده، 4
 ماتم مي گيرند و كاهنانش به جهت جالل او مي لرزند زيرا كه از آن دور  ساكنان سامره براي گوساله هاي بيت آون مي ترسند زيرا كه قومش براي آن5

  .شده است
  .افرايم خجالت خواهد كشيد و اسرائيل از مشورت خود رسوا خواهد شد.  و آن را نيز به آشور به جهت هديه براي پادشاه دشمن خواهند برد6
  . پادشاه سامره مثل كف بر روي آب نابود مي شود7
ويران خواهد شد و خار و خس بر مذبح هاي ايشان خواهد روييد و به كوهها خواهد گفت كه ما را . اي بلند آون كه گناه اسرائيل مي باشد و مكانه8

 .بپوشانيد و به تلّها كه بر ما بيفتيد
  . نرسيددر آنجا ايستادند و جنگ با فرزندان شرارت در جبعه به ايشان.  اي اسرائيل از ايام جبعه گناه كرده اي9
  . هرگاه بخواهم ايشان را تأديب خواهم نمود و قوم ها به ضّد ايشان جمع خواهند شد، هنگامي كه به دو گناه خود بسته شوند10
ار يهودا شي.  و افرايم گوسالة آموخته شده است كه كوفتن خرمن را دوست مي دارد و من بر گردن نيكويي او گذر كردم و من بر افرايم يوغ مي گذارم11

 .خواهد كرد و يعقوب مازو براي خود خواهد كشيد 
 براي خود به عدالت بكاريد و به حسب رحمت درو نماييد و زمين ناكاشته را براي خود خيش بزنيد زيرا كه وقت است كه خداوند را بطلبيد تا بيايد و بر 12

  .       شما عدالت را بباراند
  . يد و به كثرت جباران خويش اعتماد نموديد شرارت را شيار كرديد وظلم را درو نمود13
 لهذا هنگامه اي در ميان قوم هاي تو خواهد برخاست و تمامي قلعه هايت خراب خواهد شد به نهجي كه شلمان، بيت اَربيل را در روز جنگ خراب كرد كه 14

  .مادر با فرزندانش خرد شدند
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 . در وقت طلوع فجر پادشاه اسرائيل بالّكل هالك خواهد شد. ل خواهد نمود همچنين  بيت ئيل به سبب شدت شرارت شما به شما عم15

  
11 

  .هنگامي كه اسرائيل طفل بود، او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر خواندم 1
  .اشيده بخور سوزانيدند هرقدر كه ايشان را بيشتر دعوت كردند، بيشتر از ايشان دور رفتند و براي بعليم قرباني گذرانيدند و به جهت بتهاي تر2
  . و من راه  رفتن را به افرايم تعليم دادم و او را به بازوها برداشتم، اما ايشان ندانستند كه من ايشان را شفا داده ام3
ند و خوراك پيش  ايشان را به ريسمانهاي انسان و به بندهاي محبت جذب نمودم و به جهت ايشان مثل كساني بودم كه يوغ را از گردن ايشان برمي دار4

  .روي ايشان نهادم
  . به زمين مصر نخواهم برگشت، اما آشور پادشاه ايشان خواهد شد چونكه از بازگشت نمودن ابا كردند5
  . شمشير بر شهرهايش هجوم خواهد آورد و پشت بندهايش را به سبب مشورت هاي ايشان معدوم نابود خواهد ساخت6
 . و هر چند ايشان را بسوي حضرت اعلي دعوت نمايند، لكن كسي خويشتن را برنمي افرازد. گردند و قوم من جازم شدند كه من مرتد 7

 اي افرايم چگونه تو را ترك كنم واي اسرائيل چگونه تو را تسليم نمايم؟ چگونه تو را مثل اَدمه نمايم و تو را مثل صبوئيم سازم؟ دل من در اندرونم 8
  .مشتعل شده استمنقلب شده و رقّت هاي من با هم 

 حدت خشم خود را جاري نخواهم ساخت و بار ديگر افرايم را هالك نخواهم نمود زيرا خدا هستم و انساني ني و در ميان تو قدوس هستم، پس به غضب 9
  .نخواهم آمد

  .رزه خواهند آمداو مثل شير غرش خواهد نمود و چون غّرش نمايد فرزندان از مغرب به ل.  ايشان خداوند را پيروي نمود10
 . گردانيد  خداوند مي گويد كه ايشان را در خانه هاي ايشان ساكن خواهم . مثل مرغان از مصر و مانند كبوتران از زمين آشور لرزان خواهند آمد11

 . دار است افرايم مرا به دروغها و خاندان اسرائيل به مكرها احاطه كرده اند و يهودا هنوز با خدا و با قدوس امين ناپاي12
 

12 

به ) به جهت هديه(تمامي روز دروغ و خرابي را مي افزايد و ايشان با آشور عهد مي بنديد و روغن .  افرايم باد را مي خورد و باد شرقي را تعاقب مي كند1
  . مصر برده مي شود

  .الش او را جزا خواهد دادخداوند را با يهودا مخاصمه اي است و يعقوب را برحسب راههايش عقوبت رسانيده، بروفق اعم2
  . برادر خود را در رحم گرفت و در حين قوتش با خدا مجاهده نمود  او پاشنة3
  .  در بيت ئيل او را يافت و در آنجا با ما تكلّم نمود.  نزد وي تضّرع نمود گريان شده،.  با فرشته مجاهده نموده، غالب آمد4
  .و يهوه است اما خداوند، خداي لشكرهاست و يادگاري ا5
  . دائماً منتظر خداي خود باش  اما تو بسوي خداي خود بازگشت نما و رحمت و راستي را نگاه داشته،6
  . او سوداگري است كه ميزان فريب در دست او مي باشد و ظلم را دوست مي دارد7
ه ام و در تمامي كسب من بي انصافي اي كه گناه باشد، در من  به درستي كه دولتمند شده ام و توانگري را براي خود تحصيل نمود : و افرايم مي گويد8

  .نخواهند يافت
  . اما من از زمين مصر تا حال يهوه خداي تو هستم و تو را بار ديگر مثل ايام مواسم در خيمه ها ساكن خواهم گردانيد9
  . به انبيا نيز تكلم نمودم و رؤيا افزودم و بواسطة انبيا مثَلْ ها زدم10
و مذبح هاي ايشان نيز مثل توده هاي سنگ در شيارهاي . درستي كه ايشان در جلعاد محض گناه و بطالت گرديدند و در جلجال گاوها قرباني كردند به 11

 . زمين مي باشد

 .    و يعقوب به زمين اَرام فراركرد و اسرائيل به جهت زن خدمت نمود و براي زن شباني كرد12

  .        اسطة نبي از مصر برآورد و او به دست نبي محفوظ گرديد و خداوند اسرائيل را بو13
 . افرايم خشم بسيار تلخي به هيجان آورد، پس خداوندش خون او را بر سرش واگذاشت و عار او را بر وي رد نمود 14

 
13 

  .مجرم شد، بمردهنگامي كه افرايم به لرزه سخن گفت، خويشتن را در اسرائيل مرتفع نمود؛ اما چون در امر بعل  1
 و اآلن گناهان مي افزايند و از نقرة خود بتهاي ريخته شده و تماثيل موافق عقل خود مي سازند كه همة آنها عمل صنعتگران مي باشد و دربارة آنها مي 2

  .گويند كه اشخاصي كه قرباني مي گذرانند گوساله ها را ببوسند
 .مي كه بزودي مي گذرد، هستند و مثل كاه كه از خرمن پراكنده شود و مانند دود كه از روزن برآيد بنابراين، ايشان مثل ابرهاي صبح و مانند شبن3
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  . اما من از زمين مصر تا حال يهوه خداي تو هستم و غير از من خداي ديگر را نمي شناسي و سواي من نجات دهنده اي نيست4
  . من تو را در بيابان در زمين بسيار خشك شناختم5
  .يدند، سير شدند و چون سير شدند، دل ايشان مغرور گرديد و از اين جهت مرا فراموش كردند چون چر6
  . پس من براي ايشان مثل شير خواهم بود و مانند پلنگ به سر راه در كمين خواهم نشست7
خواهم  هم دريد و مثل شير ايشان را در آنجا و مثل خرسي كه بچه هايش را از وي ربوده باشد، بر ايشان حمله خواهم آورد و پردة دل ايشان را خوا8

 .خورد و حيوانات صحرا ايشان را   خواهند دريد
  . اي اسرائيل هالك شدي، اما معاونت تو با من است9
   ؟ اآلن پادشاه تو كجاست تا تو را در تمامي شهرهايت معاونت كند و داورانت كجايند كه دربارة آنها گفتي پادشاه و سروران به من بده10
  . از غضب خود، پادشاهي به تو دادم و از خشم خويش او را برداشتم11
 .   عصيان افرايم بسته شده و گناه او مخزون گرديده است12

 .  در جاي تولد فرزندان نمي ايستد  دردهاي زه مثل زني كه مي زايد بروي آمده است و او پسري نادانشمند است زيرا در وقتش،13

اي موت ضربات تو كجاست واي هاويه هالكت تو كجا است؟ .  دست هاويه فديه خواهم داد و ايشان را از موت نجات خواهم بخشيد من ايشان را از14
  پشيماني از چشمان من مستور شده است؟

د و چشمه اش مي خشكد و او گنج  اگر چه در ميان برادرانش ثمر آورد،   باد شرقي مي وزد و باد خداوند از بيابان برمي آيد و منبع او خشك مي گرد15
  .تمامي اسباب نفيسة وي را تاراج مي نمايد

 ايشان  ايشان به شمشير خواهند افتاد و اطفال ايشان خرد و زنان حاملة.  سامره متحمل گناه خود خواهد شد، زيرا به خداي خود فتنه انگيخته  است16
 . شكم دريده خواهند شد

 
14 

  .اي خود بازگشت نما زيرا به سبب گناه خود لغزيده اي اي اسرائيل بسوي يهوه خد1
تمامي گناه را عفو فرما و ما را به لطف مقبول فرما، پس گوساله اي لبهاي خويش را :  با خود سخنان گرفته، بسوي خداوند بازگشت نماييد و او را گوييد2

  .ادا خواهيم نمود
هيم شد و بار ديگر به عمل دستهاي خود نخواهيم گفت كه شما خدايان ما هستيد چونكه از تو  آشور ما را نجات نخواهد داد و بر اسبان سوار نخوا3

  .يتيمان رحمت مي يابند
  .  ارتداد ايشان را شفا داده، ايشان را مجاناً دوست خواهم داشت زيرا خشم من از ايشان برگشته است4
  .خواهد كرد و مثل لبنان ريشه هاي خود را خواهد دوانيد براي اسرائيل مثل شبنم خواهم بود و او مانند سوسنها گل 5
  .   شاخه هايش منتشر شده، زيبايي او مثل درخت زيتون و عطرش مانند لبنان خواهد بود6
  .ودانتشار او مثل شراب لبنان خواهد ب.  آناني كه زير سايه اش ساكن مي باشند، مثل گندم ريست خواهند كرد و مانند موها گل خواهند آورد7
ميوة تو از من يافت . من مثل صنوبر تر و تازه مي باشم. منظور خواهم داشت  و من او را اجابت كرده،  مرا ديگر با بتها چه كار است؟:  افرايم خواهد گفت8

  .مي شود
اما . الن در آنها سلوك مي نمايند كيست مرد حكيم كه اين چيزها را بفهمد و فهيمي كه آنها را بداند؟ زيرا طريق هاي خداوند مستقيم است و عاد9

 .خطاكاران در آنها لغزش مي خوردند
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 كتاب يوئيل نبي
 
1 

 .  كالم خداوند كه بريوئيل بن فَتُوئيل نازل شد

  آيا مثل اين در ايام شما يا در ايام پدران شما واقع شده است؟ !و اي جميع ساكنان زمين اين را گوش گيريد!  اي مشايخ اين را بشنويد2

 . شما از اين به پسران ايشان به طبقة بعد خبر بدهيد3
4ننه باقي ماند، سوس مي خورد آنچه از سملخ مي خورد و آنچه از لْب ،باقي ماند . 
 . اي مستان بيدار شده، گريه كنيد و اي همة ميگساران به جهت عصير انگور ولوله نماييد زيرا كه از دهان شما منقطع شده است5
 .انهاي شير است و اضراس ايشان اضراس هژبر استدندانهاي ايشان دند.  زيرا كه امتي قوي و بيشمار به زمين من هجوم مي آورند6
 .    تاكستان مرا ويران و انجيرهاي ما خراب كرده و پوست آنها را بالكّل كنده، بيرون انداخته اند و شاخه هاي آنها سفيد شده است7

 . مثل دختري كه براي شوهر جواني خود پالس مي پوشد، ماتم بگير8
 .كاهناني كه خدام خداوند هستند ماتم مي گيرند. خانة خداوند منقطع شده است هدية آردي و هدية ريختني از 9
 .  صحرا خشك شده و زمين ماتم مي گيرد زيرا گندم تلف شده و شيره خشك گرديده و روغن ضايع شده است10

 .شده است و اي باغبانان ولوله نماييد، به جهت گندم و جو زيرا محصول زمين تلف   اي فالّحان خجل شويد،11
 .  موها خشك و انجيرها ضايع شده؛ انار و خرما و سيب و همة درختان صحرا خشك گرديده، زيرا خوشي از بني آدم رفع شده است12

 اي كاهنان پالس دربر كرده، نوحه گري نماييد و اي خادمان مذبح ولوله كنيد و اي خادمان خداي من داخل شده، در پالس شب را بسر بريد، 13
 . آردي و هدية ريختني از خانة خداي شما بازداشته شده است كه هديةزيرا 

مشايخ و تمامي ساكنان زمين را به خانه يهوه خداي خود جمع نموده، نزد خداوند تضرع !  روزه را تعيين نماييد و محفل مقدس را ندا كنيد14
 .نماييد

 .ز قادرمطلق مي آيد واي بر آن روز زيرا روز خداوند نزديك است و مثل هالكتي ا15
  آيا مأكوالت در نظر ما قطع نشد و سرور و شادماني از خانة خداي ما؟16

 .مخزنها ويران و انبارها خراب شد زيرا گندم تلف گرديد.  دانه ها زير كلوخها پوسيد17
 . گوسفند نيز تلف شده اند بهايم چه قدر ناله مي كنند و رمه هاي گاوان شوريده احوالند، چونكه مرتعي ندارند و گله هاي18
 .                    اي خداوند نزد تو تضرع مي نمايم زيرا كه آتش مرتع ها صحرا را سوزانيده و شعله همة درختان صحرا را افروخته است19

 .  بهايم صحرا بسوي تو خيمه مي زنند زيرا كه جويهاي آب خشك شده و آتش مرتعهاي صحرا را سوزانيده است20
 
2 

 .تمامي ساكنان زمين بلرزند زيرا روز خداوند مي آيد و نزديك است!  در صهيون كَرِنّا بنوازيد و در كوه مقدس من صدا بلند كنيد
امتّي عظيم و قوي كه مانند آن از ازل نبوده و بعد از اين تا سالها و !  روز تاريكي و ظلمت، روز ابرها و ظلمت غليظ مثل فجر منبسط بر كوهها2

 .اي بسيار نخواهد بوددهره
زمين مثل باغ عدن و در عقب ايشان، بيابان باير  پيش روي ايشان، .  پيش روي ايشان آتش مي سوزاند و در عقب ايشان شعله ملتهب مي گردد3

 . است و نيز از  ايشان احدي رهايي نمي يابد

 . منظر ايشان مثل منظر اسبان است و مانند اسب سواران مي تازند4
صداي ارابه ها بر قلة كوهها جست و خيز مي كنند؛ مثل صداي شعلة آتش كه كاه را مي سوزاند؛ مانند امت عظيمي كه براي جنگ صف  مثل 5

 .بسته باشند
 .تمامي رويها رنگ پريده مي شود.  از حضور ايشان قوم ها مي لرزند6
 . كدام به راه خود مي آيند و طريقهاي خود را تبديل نمي كنند مثل جباران مي دوند، مثل مردان جنگي بر حصارها بسر مي آيند و هر7
 . از ميان حربه هجوم آورند و صف هاي خود را نمي شكنند.  بر يكديگر ازدحام نمي كنند، زيرا هركس به راه خود مي خرامد8

 .داخل مي شوندمثل دزدان از پنجره ها .  بر شهر مي جهند، به روي حصارها مي دوند، به خانه ها بر مي آيند9
 . از حضور ايشان زمين متزلزل و آسمانها مرتعش مي شود؛ آفتاب و ماه سياه مي شوند و ستارگان نور خويش را باز مي دارند10
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زيرا .  و خداوند آواز خود را پيش لشكر خويش بلند مي كند، زيرا اردوي او بسيار عظيم است و آنكه سخن خود را بجا مي آورد، قدير است11
 . ز خداوند عظيم و بي نهايت مهيب است و كيست كه طاقت آن را داشته باشدرو

 . ولكن اآلن خداوند مي گويد با تمامي دل و با روزه و گريه و ماتم بسوي من بازگشت نماييد12
و دير خشم و كثير احسان و  و دل خود را چاك كنيد نه رخت خويش را، و به يهوه خداي خود بازگشت نماييد زيرا كه او رئوف و رحيم است 13

 .از بال پشيمان مي شود
 . كه مي داند كه شايد برگردد و پشيمان شود و در عقب خود بركتي واگذارد، يعني هدية آردي و هدية ريختني براي يهوه خداي شما14
 .  در صهيون كَرِنّا بنوازيد و روزه را تعيين كرده، محفل مقدس را ندا كنيد15

داماد از حجرة خود و عروس از حجلة خويش .  جماعت را تقديس نماييد، پيران و كودكان و شيرخوارگان را فراهم آوريد نيد، قوم را جمع ك16
 .بيرون آيند

اي خداوند بر قوم خويش شفقت فرما و ميراث خويش را به عار  :  كاهناني كه خدام خداوند هستند در ميان رواق و مذبح گريه كنند و بگويند17
 چرا در ميان قومها بگويند كه خداي ايشان كجا است؟ . ر، مبادا امت ها بر ايشان حكمراني نمايندمسپا

 . پس خداوند براي زمين خود به غيرت خواهد آمد و بر قوم خويش شفقت خواهد نمود18
اينك من گندم و شيره و روغن را براي شما مي فرستم تا از آنها سير شويد و شما را بار :  خواهد گفت  و خداوند قوم خود را اجابت نموده،19

 .ديگر در ميان امت ها عار نخواهم ساخت
 و لشكر شمالي را از شما دور كرده، به زمين خشك ويران خواهم راند كه مقدمه آن بر درياي شرقي و ساقه اش بر درياي غربي خواهد بود و 20

 . لند خواهد شد و عقوبتش برخواهد آمد زيرا كارهاي عظيم كرده استبوي بدش ب

 . وجد وشادي بنما زيرا يهوه كارهاي عظيم كرده است!  اي زمين مترس21

 . اي بهايم صحرا مترسيد زيرا كه مرتع هاي بيابان سبز شد و درختان  ميوه خود را آورد و انجير و مو قوت خويش را دادند22
و باران اول وآخر را در .  صهيون در يهوه خداي خويش وجد وشادي نماييد، زيرا كه باران اولين را به اندازه اش به شما داده است اي پسران23

 .  وقت براي شما بارانيده است

 . پس خرمن از گندم پر خواهد شد و معصره ها از شيره و روغن لبريز خواهد گرديد24
 .و سوس و سن يعني لشكر عظيم من كه بر شما فرستاده بودم خوردند به شما رد خواهم نمود و سالهايي را كه ملخ و لَبنه 25
 تسبيح خواهيد خواند و قوم من تا   سير خواهيد شد و اسم يهوه خداي خود را كه براي شما كارهاي عجيب كرده است،  و غذاي بسيار خورده،26

 .به ابد خجل نخواهند شد
 .ن در ميان اسرائيل مي باشم و من يهوه خداي شما هستم و ديگري نيست و قوم من خجل نخواهند شد تا ابداالباد و خواهيد دانست كه م27
 . بشر خواهم ريخت و پسران و دختران شما رؤيا خواهند ديد  و بعد ازآن روح خود را بر همة28
 . و در آن ايام روح خود را بر غالمان و كنيزان نيز خواهم ريخت29
 .ات را از خون و آنش و ستونهاي دود در آسمان و زمين ظاهر خواهم ساخت و آي30
 .  آفتاب به تاريكي و ماه به خون مبدل خواهند شد، پيش از ظهور يوم عظيم و مهيب خداوند31

بقيتّي خواهد بود و . ته است چنانكه خداوند گف  و واقع خواهد شد هركه نام خداوند را بخواند نجات يابد زيرا در كوه صهيون و در اورشليم،32
 . درميان باقي ماندگان آناني كه خداوند ايشان را خوانده است

 
3 

  زيرا اينك در آن ايام و در آن زمان چون اسيري يهودا و اورشليم را برگردانيده باشم،

 قوم خود و ميراث خويش اسرائيل محاكمه  ربارة آنگاه جميع امت ها را جمع كرده، به وادي يهوشافاط فرود خواهم آورد و در آنجا با ايشان د2
 .خواهم نمود زيرا كه ايشان را در ميان امت ها پراكنده ساخته و زمين مرا تقسيم نموده اند

 . و بر قوم من قرعه انداخته و پسري در عوض فاحشه اي داده و دختري به شراب فروخته اند تا بنوشند3
ر فلسطينيان، شما را با من چه كار است؟ آيا شما به من جزا مي رسانيد؟ و اگر به من جزا برسانيد من  و حال اي صور و صيدون و تمامي ديا4

 .جزاي شما را بزودي هرچه تمام تر به سر شما رد خواهم نمود
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 . چونكه نقره و طال و نفايس زيباي مرا گرفته، آنها را به هيكل هاي خود درآورديد5
 .شليم را به پسران يوناتيان فروختيد تا ايشان را از حدود ايشان دور كنيد و پسران يهودا و پسران اور6
 .  اينك من ايشان را از مكاني كه ايشان را به آن فروختيد، خواهم برانگيزانيد و اعمال شما را بر سر شما خواهم برگردانيد7

 .بفروشند زيرا خداوند اين را گفته است كه امتي بعيد مي باشند،   و پسران شما را به دست بني يهودا خواهم فروخت تا ايشان را به سبائيان 8
 .تمامي مردان جنگي نزديك شده، برآيند. تدارك جنگ ببنيد و جباران را برانگيزانيد.  اين را در ميان امت ها ندا كنيد9
 . من قوي هستم: يف بگويد گاوآهنهاي خود را براي شمشيرها و اره هاي خويش را براي نيزه ها خرد كنيد و مرد ضع10

 ! اي خداوند شجاعان خود را به آنجا فرود آور!  اي همة امت ها بشتابيد و بياييد و از هر طرف جمع شويد11

 امت ها برانگيخته شوند و به وادي يهوشافاط برآيند زيرا كه من در آنجا خواهم نشست تا بر همة امت هايي كه به اطراف آن هستند داوري 12
 .يمنما
بياييد پايمال كنيد زيرا كه معصره ها پرشده و چرخُشتها لبريز گرديده است چونكه شرارت .  داس را پيش آوريد زيرا كه حاصل رسيده است13

 .شما عظيم است
 . زيرا روز خداوند در وادي قضا نزديك است !جماعتها در وادي قضا  جماعتها، 14
 .ن تابش خود را بازمي دارند آفتاب و ماه سياه مي شوند و ستارگا15
 و خداوند از صهيون نعره مي زند و آواز خود را از اورشليم بلند مي كند و آسمان و زمين متزلزل   مي شود، اما خداوند ملجاي قوم خود و 16

 .مالذ بني اسرائيل خواهد بود
اشم و اورشليم مقدس خواهد بود و بيگانگان ديگر از آن  پس خواهيد دانست كه من يهوه خداي شما در كوه مقدس خويش صهيون ساكن مي ب17

 .عبور نخواهند نمود
 و در آن روز كوهها عصير انگور را خواهند چكانيد و كوهها به شير جاري خواهد شد و تمامي واديهاي يهودا به آب جاري خواهد گرديد و 18

 .     ساختچشمه اي از خانة خداوند بيرون آمده، وادي شطّيم را سيراب خواهد

 مصر ويران خواهد شد و اَدوم به بيابان باير مبدل خواهد گرديد، به سبب ظلمي كه بر بني يهودا نمودند و خون بي گناهان را در زمين ايشان 19
 .ريختند

 . و يهودا تا ابداالباد مسكون خواهد شد و اورشليم تا دهرهاي بسيار20
 .ودم، طاهر خواهم ساخت و يهوه در صهيون ساكن خواهم شد و خونريزي ايشان را كه طاهر نساخته ب21
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 کتاب عاموس
 
  
1 

كلمات عاموس كه از شبانان تَقُّوع بود و آنها را در ايام عزيا، پادشاه يهودا و ايام بربعام بن يوآش، پادشاه اسرائيل در سال قبل از زلزله  1
  .دربارة اسرائيل ديد

اي شبانان ماتم مي گيرند و قلّة كَرملْ خشك مي خداوند از صهيون نعره مي زند و آواز خود را از اورشليم بلند مي كند و مرتع ه:  پس گفت2
 . گردد

  .به سبب سه و چهار تقصير دمشق، عقوبتش را نخواهم برگردانيد زيرا كه جلعاد را به چومهاي آهنين كوفتند:  خداوند چنين مي گويد3
  . پس آتش در خاندان حزائيل خواهم فرستاد تا قصرهاي بنْهدد را بسوزانيد4
ه هاي دمشق را خواهم شكست و ساكنان را از همواري آون و صاحب عصا را از بيت عدن منقطع خواهم ساخت و خداوند مي گويد  و پشت بند5

 .كه قوم اَرام به قبربه اسيري خواهند رفت
ه اسيري بردند تا ايشان را به قوم را ب به سبب سه و چهار تقصيرِ غَزَّه، عقوبتش را نخواهم برگردانيد زيراكه تمامي:  خداوند چنين مي گويد6

  .اَدوم تسليم نمايند
  . پس آتش به حصارهاي غَزَّه خواهم فرستاد تا قصرهايش را بسوزاند7
 و ساكنان را از اشدود و صاحب عصا را از اَشْقَلُون منقطع ساخته، دست خود را به عقْرون فرود خواهم آورد و خداوند يهوه مي گويد كه باقي 8

 .فلسطينيان هالك خواهند شدماندگان 
به سبب سه و چهار تقصير صور، عقوبتش را نخواهم برگردانيد زيرا كه تمامي قوم را به اسيري برده، ايشان را به :  خداوند چنين مي گويد9

  .اَدوم تسليم نمودند و عهد برادران را به ياد نياوردند
 .را بسوزاند پس آتش بر حصارهاي صور خواهم فرستاد تا قصرهايش 10
به سبب سه و چهار تقصيرِ اَدوم، عقوبتش را نخواهم برگردانيد زيراكه برادر خود را به شمشير تعاقب نمود و :  خداوند چنين مي گويد11

  .رحمهاي خويش را تباه ساخت و خشم او پيوسته مي دريد و غضب خود را دايماً نگاه مي داشت
 .ا قصرهاي بصْره را بسوزاند پس آتش بر تيمان خواهم فرستاد ت12
به سبب سه و چهار تقصير بني عمون، عقوبتش را نخواهم برگردانيد زيرا كه زنان حاملة جلعاد را شكم پاره كردند تا :  خداوند چنين مي گويد13

  .حدود خويش را وسيع گردانند
  .عظيمي در روز جنگ و با تندبادي در روز طوفان بسوزاند پس آتش در حصارهاي ربه مشتعل خواهم ساخت تا قصرهايش را با صداي 14
 . و خداوند  مي گويد كه پادشاه ايشان به اسيري خواهد رفت او و سرورانش جميعا15ً
  
2 

  .ندبه سبب سه و چهار تقصيرِ موآب، عقوبتش را نخواهم برگردانيد زيرا كه استخوانهاي پادشاه اَدوم را آهك پخت:  خداوند چنين مي گويد1
  . پس آتش بر موآب مي فرستم تا قصرهاي قَريوت را بسوزاند و موآب با هنگامه و خروش و صداي كَرِنّا خواهد مرد2
 .  و خداوند مي گويد كه داور را از ميانش منقطع خواهم ساخت و همة سرورانش را با وي خواهم كُشت3

 داوري بر يهودا و اسرائيل

بب سه و چهار تقصير يهودا، عقوبتش را نخواهم برگردانيد زيرا كه شريعت خداوند را ترك نموده، فرايض او را به س:  خداوند چنين مي گويد4
  .نگاه نداشتند و دروغهاي ايشان كه پدرانشان آنها را پيروي نمودند ايشان را گمراه كرد

 . پس آتش بر يهودا خواهم فرستاد تا قصرهاي اورشليم را بسوزاند5
به سبب سه و چهار تقصيرِ اسرائيل، عقوبتش را نخواهم برگردانيد زيرا كه مرد عادل را به نقره و مسكين را به زوج :  مي گويد خداوند چنين6

  . نعلين فروختند
  و به غبار زمين كه بر سر مسكينان است، حرص دارند و راه حليمان را منحرف مي سازند و پسر و پدر به يك دختر درآمده، اسم قّدوس مرا7

  . بي حرمت مي كنند
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 .  و بر رختي كه گرو مي گيرند، نزد هر مذبح مي خوابند و شراب جريمه شدگان را در خانة خداي خود مي نوشند8

 و حال آنكه من اَموريان را كه قامت ايشان مانند قد سرو آزاد بود و ايشان مثل بلوط تنومند بودند، پيش روي ايشان هالك ساختم و ميوة 9
  .را از باال و ريشه هاي ايشان را از پايين تلف نمودمايشان 

  . و من شما را از زمين مصر برآورده، چهل سال در بيابان گردش دادم تا زمين اَموريان را به تصرف آوريد10
   آيا چنين نيست؟اي بني اسرائيل: خداوند مي گويد.  و بعضي از پسران شما را انبيا و بعضي از جوانان شما را نذيره قرار دادم11
 . اما شما نذيره ها را شراب نوشانيديد و انبيا را نهي نموده، گفتيد كه نبوت مكنيد12
  . اينك من شما را تنگ خواهم گذارد چنانكه ارابه اي كه از بافه ها پر باشد، تنگ گذارده مي شود13
  .نخواهد آمد و جبارجان خود را نخواهد رهانيد و مفَر براي تندرو فوت خواهد شد و تنومند به توانايي خويش غالب 14
  . و تيرانداز نخواهد ايستاد و تيزپا خود را نخواهد رهانيد و اسب سوار جان خود را خالصي نخواهد داد15
 . و خداوند مي گويد كه شجاع ترين جباران در آن روز عريان خواهند گريخت16

 
3 

د شما اي بني اسرائيل و به ضد تمامي خانداني كه از زمين مصر بيرون آوردم، تنطّق نموده و گفته  اين كالم را بشنويد كه خداوند آن را به ض1
 :است

  . من شما را فقط از تمامي قبايل زمين شناختم پس عقوبت تمام گناهان شما را بر شما خواهم رسانيد2
گل غرش مي كند حيني كه شكار نداشته باشد؟ آيا شير ژيان آواز خود  آيا دو نفر با هم راه مي روند جز آنكه متّفق شده باشند؟ آيا شير در جن3

  را از بيشه اش مي دهد حيني كه چيزي نگرفته باشد؟
   آيا مرغ به دام از زمين برداشته  مي شود، حيني كه چيزي نگرفته باشد؟4
   آيا كَرِنّا در شهر نواخته مي شود و خلق نترسند؟5
   خداوند آن را نفرموده باشد؟ آيا بال بر شهر وارد بيايد و6
  .  زيرا خداوند يهوه كاري نمي كند جز اينكه سر خويش را به بندگان خود انبيا مكشوف مي سازد7
  شير غرش كرده است؛ كيست كه نترسد؟ خداوند يهوه تكلّم نموده است؛ كيست كه نبوت ننمايد؟8

ا كنيد و بگوييد بر كوههاي سامره جمع شويد و مالحظه نماييد كه چه هنگامه هاي عظيم در  بر قصرهاي اَشْدود و بر قصرهاي زمين مصر ند9
  .وسط آن و چه ظلمها درميانش واقع شده است

  .آناني كه ظلم و غارت را در قصرهاي خود ذخيره مي كنند، راست كرداري را نمي دانند:  زيرا خداوند مي گويد10
 .دشمن به هر طرف زمين خواهد بود و قوت تو را از توبه زير خواهد آورد و قصرهايت تاراج خواهد شد: مي گويد بنابراين خداوند يهوه چنين 11
چنانكه شبان دو ساق يا نرمة گوش را از دهان شير رها مي كند، همچنان بني اسرائيل كه در سامره در گوشة بستري :  خداوند چنين مي گويد12

  .ايي خواهند يافتو در دمشق در فراشي ساكنند ره
  .بشنويد و به خاندان يعقوب شهادت دهيد:  خداوند يهوه خداي لشكرها  مي گويد13
 زيرا در روزي كه عقوبت تقصيرهاي اسرائيل را به وي رسانم، بر مذبح هاي بيت ئيل نيز عقوبت خواهم رسانيد و شاخهاي مذبح قطع شده، به 14

 .زمين خواهد افتاد
يد كه خانة زمستاني را با خانة تابستاني خراب خواهم كرد و خانه هاي عاج تلف خواهد شد و خانه هاي عظيم منهدم خواهم  و خداوند مي گو15

 .گرديد
 
4 
 

 اي گاوان باشان كه بر كوههاي سامره مي باشيد و بر مسكينان ظلم نموده، فقيران را ستم مي كنيد و به آقايان ايشان مي گوييد بياوريد تا 1
  ! ، اين كالم را بشنويدبنوشيم

 خداوند يهوه به قدوسيت خود قسم خورده است كه اينك ايامي بر شما مي آيد كه شما را با غُلّها خواهند كشيد و باقي ماندگان شما را با 2
  .قالّبهاي ماهي

3مرون افكنده خواهيد شد و خداوند مي گويد كه هريك از شما از شكافهاي روبروي خود بيرون خواهد رفت و شما به ه . 
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 به بيت ئيل بياييد و عصيان بورزيد و به جلجال آمده، عصيان را زياد كنيد و هر بامداد قرباني هاي خود را بياوريد و هر سه روز عشرهاي 4
  .خود را

قول خداوند ! ي اسرائيل همين پسنديدة شما است و قرباني هاي تشكر با خميرمايه بگذرانيد و هداياي تَبرعي را ندا كرده، اعالن نماييد زيرا اي بن5
  .يهوه اين است

معهذا خداوند مي گويد بسوي من .  و من نيز نظافت دندان را در جميع شهرهاي شما و احتياج نان را در جميع مكانهاي شما به شما دادم6
 . بازگشت ننموديد

شما منع نمودم و بر يك شهر بارانيدم و بر شهر ديگر نبارانيدم و بر يك قطعه باران  و من نيز حيني كه سه ماه تا درو مانده بود، باران را از 7
  . آمد و قطعة ديگر كه باران نيافت خشك شد

  . پس اهل دو يا سه شهر بسوي يك شهر براي نوشيدن آب آواره شدند، اما سيراب نگشتند و خداوند مي گويد كه بسوي من بازگشت ننموديد8
معهذا خداوند مي گويد . د سموم و يرقان مبتال ساختم و ملخْ بسياري از باغها و تاكستانها و انجيرها و زيتونهاي شما را خورد و شما را به با9

  .بسوي من بازگشت ننموديد
. ي شما برآمد و وبا را به رسم مصر بر شما فرستادم و جوانان شما را به شمشير كشتم و اسبان شما را بردند و عفونت اردوهاي شما به بين10

  .معهذا خداوند مي گويد بسوي من بازگشت ننموديد
.  و بعضي از شما را به نَهجي كه خدا سدوم و عموره را واژگون ساخت سرنگون نمودم و مانند مشعلي كه از ميان آتش گرفته شود بوديد11

 .معهذا خداوند مي گويد بسوي من بازگشت ننموديد
به اينطور با تو عمل خواهم نمود و چونكه به اينطور با تو عمل خواهم نمود، پس اي اسرائيل خويشتن را مهيا ساز تا با  بنابراين اي اسرائيل 12

  .خداي خود مالقات نمايي
زد و بر  زيرا اينك آن كه كوهها را ساخته و باد را آفريده است و انسان را از فكرهاي خودش اطالع مي دهد و فجر را به تاريكي مبدل مي سا13

 .بلنديهاي زمين مي خرامد، يهوه خداي لشكرها اسم او مي باشد
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  . اي خاندان اسرائيل اين كالم را كه براي مرثيه بر شما مي خوانم بشنويد1
  .بر زمين خود انداخته شده، واحدي نيست كه او را برخيزاند.  دختر باكره اسرائيل افتاده است و ديگر نخواهد برخاست2
  .شهري كه با هزار نفر بيرون رفت، ده نفر را باقي خواهد داشت:  خداوند يهوه چنين مي گويد زيرا3
  .مرا بطلبيد و زنده بمانيد:  زيرا خداوند به خاندان اسرائيل چنين مي گويد4
  .د رفت و بيت ئيل نيست خواهد شد اما بيت ئيل را مطلبيد و به جلجال داخل مشويد و به بئرشبع مرويد، زيرا جلجال البته به اسيري خواه5
 .  خداوند را بطلبيد و زنده مانيد، مبادا او مثل آتش در خاندان يوسف افروخته شده، بسوزاند و كسي در بيت ئيل نباشد كه آن را خاموش كند6

   اي شما كه انصاف را به افسنتين مبدل مي سازيد و عدالت را به زمين مي اندازيد،7
بار را آفريد و فجر را به ساية موت مبدل ساخت و روز را مثل شب تاريك گرداند و آبهاي دريا را خوانده، آنها را بر روي  آن كه ثُريا و ج8

  زمين ريخت، يهوه اسم او مي باشد؛
   آنكه خرابي را بر زورآوران  مي رساند چنانكه خرابي بر قلعه ها وارد مي آيد؛  9
  .   حكم مي كنند؛ نفرت دارند و راستگويان را مكروه مي دارند ايشان از آناني كه در محكمه 10
 بنابراين چونكه مسكينان را پايمال كرديد و هداياي گندم از ايشان گرفتيد، خانه ها را از سنگهاي تراشيده بنا خواهيد نمود اما در آنها ساكن 11

  .را نخواهيد نوشيدنخواهيد شد و تاكستانهاي دلپسند غرس خواهيد نمود وليكن شراب آنها 
مي گيريد و به دالن را به تنگ مي آوريد و رشوه  زيرا تقصيرهاي شما را مي دانم كه بسيار است و گناهان شما را كه عظيم مي باشد، زيرا عا12

 . فقيران را در محكمه از حق ايشان منحرف مي سازيد

  .         مان بد خواهد بود لهذا هركه عاقل باشد در آن زمان خاموش خواهد ماند زيرا كه ز13
  . چنانكه مي گوييد  نيكويي را بطلبيد و نه بدي را تا زنده بمانيد و بدين منوال يهوه خداي لشكرها با شما خواهد بود،14
 . از بدي نفرت كنيد و نيكويي را دوست داريد و انصاف را در محكمه ثابت نماييد، شايد كه يهوه خداي لشكرها بر بقيه يوسف رحمت نمايد15
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در همة چهار سوها نوحه گري خواهد بود و در همة كوچه ها واي واي خواهند گفت و :  بنابراين، خداوند يهوه خداي لشكرها چنين مي گويد16
  .براي نوحه گري خواهند خواند فالّحان را براي ماتم و آناني را كه مرثيه خواني آموخته شده اند، 

  . و در همة تاكستانها نوحه گري خواهد بود، زيرا خداوند مي گويد كه من درميان تو عبور خواهم كرد17
  !هد بود ؟ تاريكي و نه روشناييروز خداوند براي شما چه خوا.  واي بر شما كه مشتاق روز خداوند مي باشيد18
  . مثل كسي كه از شيري فرار كند و خرسي بدو برخورد،  يا كسي كه به خانه داخل شده، دست خود را بر ديوار بنهد و ماري او را بگزد19
  آيا روز خداوند تاريكي نخواهد بود و نه روشنايي و ظلمت غليظي كه در آن هيچ درخشندگي نباشد؟ 20

  . دهاي شما نفرت و كراهت دارم و عطر محفل هاي مقّدس شما را استشمام نخواهم كرد من از عي21
 و اگرچه قرباني هاي سوختني و هداياي آردي خود را براي من بگذرانيد، آن را قبول نخواهم كرد و ذبايح سالمتي پرواريهاي شما را منظور 22

  . نخواهم داشت
  . ش نخواهم كرد آهنگ سرودهاي نغمة بر بطهاي تو را گو23
  . و انصاف مثل آب و عدالت مانند نهر دايمي جاري بشود24
   اي خاندان اسرائيل آيا شما قرباني ها و هدايا براي من مدت چهل سال در بيابان گذرانيديد؟ 25
  .اشتيد ني بلكه خيمة ملكوم خود و تمثال اصنام خويش و كوكب خدايان خود را كه به جهت خويشتن ساخته بوديد برد26
 .  پس يهوه كه نام او خداي لشكرها مي باشد، مي فرمايد كه من شما را به آن طرف دمشق جالي وطن خواهم ساخت27
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  .واي بر آناني كه در صهيون ايمن و در كوهستان سامره مطمئن هستند كه نُقَباي امت هاي اولي كه خاندان اسرائيل نزد آنها آمدند، مي باشند 1
نَه عبور كنيد و مالحظه نماييد و از آنجا به حمات بزرگ برويد و به جتِّ فلسطينيان فرود آييد؛ آيا آنها از اين ممالك نيكوتر است يا حدود  به كَل2ْ

  ايشان از حدود شما بزرگتر؟
  . شما كه روز بال را دور مي كنيد و مسنَد ظلم را نزديك مي آوريد3
  .ر بسترهاي دراز مي شويد و بره ها را از گله و گوساله را از ميان حظيره ها مي خوريد كه بر تختهاي عاج مي خوابيد و ب4
  . كه با نغمة بربط مي سراييد و آالت موسيقي را مثل داود براي خود اختراع مي كنيد5
  .ف غمگين نمي شويد شراب را از كاسه ها مي نوشيد و خويشتن را به بهترين عطريات تدهين مي نماييد، اما به جهت مصيبت يوس6
 . بنابراين ايشان اآلن با اسيران اول به اسيري خواهند رفت و صداي عيش كنندگان دور خواند شد7
 خداوند يهوه به ذات خود قسم خورده و يهوه خداي شكرها فرموده است كه من از حشمت يعقوب نفرت دارم و قصرهايش نزد من مكروه 8

  .آن است تسليم خواهم نمودپس شهر را با هرچه در . است
  .  و اگر ده نفر در يك شهر باقي مانده باشند ايشان خواهند مرد9
:  و چون خويشاوندان و دفن كنندگان كسي را بردارند تا استخوانها را از خانه بيرون برند آنگاه به كسي كه در اندرون خانه باشد خواهند گفت10

  . ساكت باش زيرا نام يهوه نبايد ذكر شود: پس خواهند گفت. يستآيا ديگري نزد تو هست؟ او جواب داد كه ن
  . زيرا اينك خداوند امر مي فرمايد و خانة بزرگ به خرابيها وخانة كوچك به شكافها تلف مي شود11
  .ا به افسنتين مبدل ساخته ايد آيا اسبان بر صخره مي دوند يا آن را با گاوان شيار مي كنند؟ زيرا كه شما انصاف را به حنضل و ثمرة عدالت ر12
   و به ناچيز شادي مي كنيد و مي گوييد آيا با قوت خويش شاخها براي خود پيدا نكرديم؟ 13
اينك اي خاندان اسرائيل من به ضد شما امتي برمي انگيزانم كه شما را از مدخل حمات تا نهر عربه به تنگ :  زيرا يهوه خداي لشكرها مي گويد14

 .ند آوردخواه
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 خداوند يهوه به من چنين نمودار ساخت كه اينك در ابتداي روييدن حاصلِ رشِ دوم ملخها آفريد و هان حاصل رشِ دوم بعد از چيدن پادشاه 1
  .بود

   چونكه كوچك است؟چگونه يعقوب برخيزد! اي خداوند يهوه مستدعي آنكه عفو فرمايي:  و چون تمامي گياه زمين را خورده بودند، گفتم2
  .نخواهد شد:  و خداوند از اين پشيمان شد و خداوند گفت3
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  .پس لجة عظيم را بلعيد و زمين را سوزانيد.  خداوند يهوه به من چنين نمودار ساخت و اينك خداوند يهوه آتش را خواند كه محاكمه بكند4
  ونه برخيزد چونكه كوچك است؟يعقوب چگ! اي خداوند يهوه از اين باز ايست:  پس گفتم5
  .اين نيز نخواهد شد:  و خداوند از اين پشيمان شد و خداوند يهوه گفت6
 . و به من چنين نمودار ساخت كه خداوند بر ديوار قايمي ايستاده بود و شاقولي در دستش بود7
من شاقولي درميان قوم خود اسرائيل مي گذارم و بار ديگر از اينك : خداوند فرمود. شاقولي: اي عاموس چه مي بيني؟ گفتم:  و خداوند مرا گفت8

  .ايشان درنخواهم گذشت
 . و مكانهاي بلند اسحاق ويران و مقدس هاي اسرائيل خراب خواهد شد و به ضد خاندان يربعام با شمشير خواهم برخاست9
عاموس درميان خاندان اسرائيل بر تو فتنه مي انگيزد و زمين سخنان او «: ت و اَمصياي كاهنِ بيت ئيل نزد يربعام پادشاه اسرائيل فرستاده، گف10

  .را متحمل نتواند شد
 . يربعام به شمشير خواهد مرد و اسرائيل از زمين خود البته به اسيري خواهد رفت:  زيرا عاموس چنين مي گويد11

  . و در آنجا نان بخور و در آنجا نبوت كناي رايي برو و به زمين يهودا فرار كن:  و اَمصيا به عاموس گفت12
 .  اما در بيت ئيل بار ديگر نبوت منما چونكه آن مقْدس پادشاه و خانة سلطنت مي باشد13

  .من به نبي هستم و نه پسر نبي بلكه رمه بان بودم و انجيرهاي بري را مي چيدم«:  عاموس در جواب اَمصيا گفت14
  .برو و قوم من اسرائيل نبوت نما: فندان گرفت و خداوند مرا گفت و خداوند مرا از عقب گوس15
  .تو مي گويي به ضد اسرائيل نبوت مكن و به ضد خاندان اسحاق تكلّم منما:  پس حال كالم خداوند را بشنو16
فتاد و زمينت به ريسمان تقسيم زن تو در شهر مرتكب زنا خواهد شد و پسران و دخترانت به شمشير خواهند ا:  لهذا خداوند چنين مي گويد17

 . خواهد شد و تو در زمين نجس خواهي مرد و اسرائيل از زمين خود البته به اسيري خواهد رفت
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  .خداوند يهوه به من چنين نمودار ساخت و اينك سبدي پر از ميوه ها 1
انتها بر قوم من اسرائيل رسيده است و از ايشان «:  به من گفتو خداوند  من جواب دادم كه سبدي از ميوه  اي عاموس چه مي بيني؟:  و گفت2

  .ديگر درنخواهم گذشت
 خداوند يهوه مي گويد كه در آن روز سرودهاي هيكل به ولوله مبدل خواهد شد و الشهاي بسيار خواهد بود و آنها را در هر جا به خاموشي 3

 .بيرون خواهند انداخت
  . را ببلعيد و مسكينان زمين را هالك كنيد اين را بشنويد اي شما كه مي خواهيد فقيران4
 و مي گوييد كه غرة ماه كي خواهد گذشت تا غلّه را بفروشيم و روز سبت تا انبارهاي گندم را بگشاييم و ايفا را كوچك و مثقال را بزرگ 5

  .ساخته، ميزانها را قلب و معوج نماييم
  .را به نعلين بخريم و پس ماندة گندم را بفروشيم و مسكينان را به نقره و فقيران 6
  . خداوند به جالل يعقوب قسم خورده است كه هيچكدام از اعمال ايشان را هرگز فراموش نخواهم كرد7
هد كرد  آيا به سبب زمين متزلزل نخواهد شد و همة ساكنانش ماتم نخواهند گرفت و تمامش مثل نهر برنخواهد آمد و مثل نيل مصر سيالن نخوا8

 و فرونخواهد نشست؟ 

  .كه در آن روز آفتاب را در وقت ظهر فرو خواهم برد و زمين را در روز روشن تاريك خواهم نمود: و خداوند يهوه مي گويد 9
رد و آن را و بر هر كمر پالس و بر هر سرگري برخواهم آو.  و عيدهاي شما را به ماتم و همة سرودهاي شما را به مرثيه مبدل خواهم ساخت10

 .مثل ماتم پسر يگانه و آخرش را مانند روز تلخي خواهم گردانيد
ايامي مي آيد كه گرسنگي بر زمين خواهم فرستاد نه گرسنگي از نان و نه تشنگي از آب بلكه از شنيدن كالم :  اينك خداوند يهوه مي گويد11

  .خداوند
  .ده خواهند شد و گردش خواهند كرد تا كالم خداوند را بطلبند اما آن را نخواهند يافت و ايشان ازدريا تا دريا و از شمال تا مشرق پراكن12
  . در آن روز دوشيزگان جميل و جوانان از تشنگي ضعف خواهند كرد13
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افتاد و بار ديگر ، خواهند  اي دان به حيات خداي تو و به طريقت بئرشَبع قسم مي خوريم  آناني كه به گناه سامره قسم خورده، مي گويند كه 14
 . نخواهند برخاست
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تاجهاي ستونها را بزن تا آستانه ها بلرزد و آنها را بر سر همة مردم بينداز و باقي ماندگان  «: خداوند را ديدم كه نزد مذبح ايستاده بود و گفت1
  . شان نخواهند رستايشان را به شمشير خواهم كشت و فراري اي از ايشان نخواهند گريخت و باقي مانده اي از اي

  . اگر به هاويه فرو روند، دست من ايشان را از آنجا خواهد گرفت و اگر به آسمان صعود نمايند، ايشان را از آنجا فرود خواهم آورد 2
 نمايند، در آنجا ما  و اگر به قلّة كرمل پنهان شوند ايشان را تفتيش كرده، از آنجا خواهم گرفت و اگر از نظر من در قعر دريا خويشتن را مخفي3

  .را امر خواهم فرمود كه ايشان را بگزد
 شمشير را در آنجا امر خواهم فرمود تا ايشان را بكشد و نظر خود را بر ايشان براي بدي خواهم   و اگر پيش دشمنان خود به اسيري روند،4

 .داشت و نه براي نيكويي
 ساكنانش ماتم مي گيرند و تمامش مثل نهر برمي آيد و مانند نيل   گداخته مي گردد و همة خداوند يهوه صبايوت كه زمين را لمس مي كند و آن5

  مصر فرو مي نشيند؛
   آن كه غرفه هاي خود را در آسمان بنا مي نهد و آبهاي دريا را ندا در داده، آنها را به روي زمين مي ريزد، نام او يهوه مي باشد 6
 يل آيا شما را از زمين مصر  و فلسطينيان را از كَفتُور و ارميان را از قبر برنياوردم؟ اي بني اسرائ:  خداوند مي گويد7

 اينك چشمان خداوند يهوه بر مملكت گناهكار مي باشد و من آن را از روي زمين هالك خواهم ساخت ليكن خداوند مي گويد كه خاندان يعقوب 8
  . را بالّكل هالك نخواهم ساخت

ر فرموده، خاندان اسرائيل را در ميان همة امت ها خواهم بيخت، چنانكه غلّه در غربال بيخته مي شود و دانه اي بر زمين  زيرا اينك من ام9
  .نخواهد افتاد

  . جميع گناهكاران قوم من كه مي گويند بال به ما نخواهد رسيد و ما را درنخواهد گرفت، به شمشير خواهند مرد10
 آن را مثل ايام سلف  ه افتاده است برپا خواهم نمود و شكافهايش را مرمت خواهم كرد و خرابيهايش را برپا نموده، در آن روز خيمة داود را ك11

  .بنا خواهم كرد
 خداوند كه » . تا ايشان نهاده شده است، به تصّرف آورند12

 . اين را بجا مي آورد تكلّم نموده است

و كوهها عصير انگور را .  انگور به كارندة تخم ركننده به درو كننده خواهد رسيد و پايمال كنندةايامي مي آيد كه شيا:  اينك خداوند مي گويد13
  .خواهد چكانيد و تمامي تلّها به سيالن خواهد آمد

، شراب  در آنها ساكن خواهند شد و تاكستانها غرس كرده  و اسيري قوم خود اسرائيل را خواهم برگردانيد و شهرهاي مخروب را بنا نموده،14
 . آنها را خواهند نوشيد و باغها ساخته، ميوه آنها را خواهند خورد

 . من ايشان را در زمين ايشان غرس خواهم نمود و بار ديگر از زميني كه به ايشان داده ام، كنده نخواهند شد :  و يهوه خدايت مي گويد15
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 عوبدياكتاب 
 
1   
برخيزيد و با او در جنگ :  مي گويد از جانب خداوند خبري شنيديم كه رسولي نزد امت ها فرستاده شده،: خداوند يهوه دربارة اَدوم چنين مي گويد 1

 .مقاومت نماييم
 . هان من تو را كوچكترين امت ها گردانيدم و تو بسيار خوار هستي2
 تو را  ساكن هستي و مسكن تو بلند مي باشد و در دل خود مي گويي كيست كه مرا به زمين فرود بياورد، تكبر دلت، اي كه در شكافهاي صخره 3

 فريب داده است،

 . خود را در ميان ستارگان بگذاري، من تو را از آنجا فرود خواهم آورد اگر چه خويشتن را مثل عقاب بلند سازي و آشيانة:  خداوند مي گويد4 
زدان يا غارت كنندگان شب نزد تو آيند، چگونه هالك شدي؟ آيا بقدر كفايت غارت نمي كنند؟ و اگر انگورچينان نزد تو آيند آيا بعضي خوشه  اگر د5

 ها را نمي گذارند؟          

  چيزهاي عيسو چگونه تفتيش شده و چيزهاي مخفي او چگونه تفحص گرديده است؟6

د، تا سرحد فرستادند و صلح انديشان تو، تو را فريب داده، بر تو غالب آمدند و خورندگان نان تو دامي زير تو  همة آناني كه با توهم عهد بودن7
 . در ايشان فطانتي نيست. گستردند

 آيا در آن روز حكيمان اَدوم را و فطانت را از كوه عيسو نابود نخواهم گردانيد؟ :  خداوند مي گويد8

 . اسان خواهند شد تا هركس از كوه عيسو به قتل منقطع شود و جباران تو اي تيمان هر9

 .  به سبب ظلمي كه بر برادرت يعقوب نمودي، خجالت تو را خواهد پوشانيد و تا به ابد منقطع خواهي شد10

 داخل شدند و بر اورشليم قرعه  در روزي كه به مقابل وي ايستاده بودي، هنگامي كه غريبان اموال او را غارت نمودند و بيگانگان به دروازه هايش11
 .تو نيز مثل يكي از آنها بودي انداختند، 

 . بر روز برادر خود هنگام مصيبتش نگاه مكن و بر بني يهودا در روز هالكت ايشان شادي منما و در روز تنگي ايشان الف مزن12
 مشو و تو نيز بر بدي ايشان در روز بالي ايشان منگر و دست خود را بر اموال ايشان در  و به دروازه هاي قوم من در روز بالي ايشان داخل13

 .روز بالي ايشان دراز مكن
 . و بر سر دو راه مايست تا فراريان ايشان را منقطع سازي و باقي ماندگان ايشان را در روز تنگي تسليم منما14
 .؛ و چنانكه عمل نمودي همچنان به تو عمل كرده خواهد شد و اعمالت بر سرت خواهد برگشت زيرا كه روز خداوند بر جميع امت ها نزديك است15
 . زيرا چنانكه بر كوه مقدس من نوشيدند، همچنان جميع امت ها خواهند نوشيد و آشاميده، خواهند بلعيد و چنان خواهند شد كه گويا نبوده اند16
 . خواهد شد و خاندان يعقوب ميراث خود را به تصرف خواهند آورد اما بر كوه صهيون نجات خواهد بود و مقّدس17
 و خاندان يعقوب آتش و خاندان يوسف شعله و خاندان عيسو كاه خواهند بود و در ميان ايشان مشتعل شده، ايشان را خواهند سوزانيد و براي 18

 .    خاندان عيسو بقيتي نخواهد ماند زيرا خداوند تكلّم نموده است

 اهل جنوب كوه عيسو و اهل هامون فلسطينيان را به تصرف خواهند آورد و صحراي افرايم و صحراي سامره را به تصرف خواهند آورد و  و19
 بنيامين جِلْعاد را متصرف خواهد شد  

 در صَفارِد هستند، شهرهاي جنوب را به  و اسيران اين لشكر بني اسرائيل ملك كنعانيان را تا صَرفَه به تصرف خواهند آورد و اسيران اورشليم كه20
 . تصّرف خواهند آورد

 . نجات دهندگان به كوه صهيون برآمده،  بر كوه عيسو داوري خواهند كرد و ملكوت از آن خداوند خواهد شد21
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 كتاب يونُس نبي
 
 
1 

 :گفت  و كالم خداوند بر يونس بن اَمتّآي نازل شده، 
 .برخيز و به نينوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا كن زيرا كه شرارت ايشان به حضور من آمده است  2
پس كرايه اش را داده، سوار شد .  تَرشيش بود اما يونس برخاست تا از حضور خداوند به تَرشيش فرار كند و به يافا فرود آمده، كشتي اي يافت كه عازم3

 . تا همراه ايشان از حضور خداوند به تَرشيش برود

 . و خداوند باد شديدي بر دريا وزانيد كه تالطم عظيمي در دريا پديد آمد چنانكه نزديك بود كه كشتي شكسته شود4
اما يونس . سباب را كه در كشتي بود به دريا ريختند تا آن را براي خود سبك سازند و مالّحان ترسان شده، هركدام نزد خداي خود استغاثه نمودند و ا5

 . در اندرون كشتي فرود شده، دراز شد و خواب سنگيني او را درربود

به خاطر آورد تا هالك اي كه خفته اي، تو را چه شده است؟ برخيز و خداي خود را بخوان؛ شايد كه خدا ما را  :  و ناخداي كشتي نزد او آمد، وي را گفت6
 نشويم؟

 . پس چون قرعه انداختند، قرعه به نام يونس درآمد بياييد قرعه نيندازيم تا بدانيم كه اين بال به سبب چه كس بر ما وارد شده است؟:  و به يكديگر گفتند7
  و از كجا آمده اي و وطنت كدام است و از چه قوم هستي؟ما را اطالّع ده كه اين بال به سبب چه كس بر ما عارض شده؟ شغل تو چيست:  پس او را گفتند8

 .من عبراني هستم و از يهوه خداي آسمان كه دريا و خشكي را آفريده است ترسان مي باشم:  و ايشان را جواب داد كه9
ند فرار كرده است چونكه ايشان را اطالّع چه كرده اي؟ زيرا كه ايشان مي دانستند كه از حضور خداو:  پس آن مردمان سخت ترسان شدند و او را گفتند10

 .داده بود
 .با تو چه كنيم تا دريا براي ما ساكن شود؟ زيرا دريا در تالطم همي افزود:  و او را گفتند11
 .بر شما وارد آمده استمرا برداشته، به دريا بيندازيد و دريا براي شما ساكن خواهد شد، زيرا مي دانم اين تالطم عظيم به سبب من :  او به ايشان گفت12
 . اما آن مردمان سعي نمودند تا كشتي را به خشكي برسانند اما نتوانستند زيرا كه دريا به ضد ايشان زياده و زياده تالطم مي نمود13
ا تو اي خداوند هرچه مي خواهي آه اي خداوند به خاطر جان اين شخص هالك نشويم و خون بي گناه را بر ما مگذار زير:  پس نزد يهوه دعا كرده، گفتند14

 .مي كني
 . پس يونس را برداشته، در دريا از تالطمش آرام شد15
 . و آن مردمان از خداوند سخت ترسان شدند و براي خداوند قرباني ها گذرانيدند و نذرها نمودند16
 . ر شكم ماهي ماند و اما خداوند ماهي بزرگي پيدا كرد كه يونس را فرو برد و يونس سه روز و سه شب د17

 
2 

 و يونْس از شكم ماهي نزد يهوه خداي خود را دعا نمود 

 .از شكم هاويه تضّرع نمودم و آواز مرا شنيدي. در تنگي خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرمود:  و گفت2
 . موجهاي تو بر من گذشتجميع خيزابها و .  زيرا كه مرا به ژرفي در دل درياها انداختي و سيلها مرا احاطه نمود3

 .     ليكن هيكل قدس تو را باز خواهم ديد.  و من گفتم از پيش چشم تو انداخته شدم4

 . آبها مرا تا به جان احاطه نمود و لجه دور مرا گرفت و علف دريا به سر من پيچيده شد5
 .اما تو اي يهوه خدايم حيات مرا از حفره برآوردي.  به بنيان كوهها فرود رفتم و زمين به بندهاي خود تا به ابد مرا درگرفت6
 .  چون جان من در اندرونم بي تاب شد، خداوند را بياد آوردم و دعاي من نزد تو به هيكل قُدست رسيد7

 . آناني كه اباطيل دروغ را منظور مي دارند، احسان هاي خويش را ترك مي نمايند8
 .نجات از آن خداوند است.  اما من به آواز تشكّر براي تو قرباني خواهم گذرانيد، و به آنچه نذر كردم وفا خواهم نمود 9
 . پس خداوند ماهي را امر فرمود و يونس را بر خشكي قّي كرد10 
 
3 

 :پس كالم خداوند بار دوم بر يونس نازل شده گفت
 » .عظ را كه من به تو خواهم گفت به ايشان ندا كن برخيز وبه نينوا شهر بزرگ برو آن و2

 .سه روز داشت و نينوا بسيار بزرگ بود كه مسافت.  آنگاه يونس برخاسته، برحسب فرمان خداوند به نينوا رفت3
 .بعد از چهل روز نينوا سرنگون خواهد شد«:  و يونس به مسافت يك روز داخل شهر شده، به ندا كردن شروع نمود و گفت4
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 .  از بزرگ تا كوچك پالس پوشيدند و مردمان نينوا به خدا ايمان آوردند و روزه را ندا كرده، 5

 . از كرسي خود برخاسته، رداي خود را از بركند و پالس پوشيده، بر خاكستر نشست  و چون پادشاه نينوا از اين امر اطالّع يافت،6
مردمان و بهايم و گاوان و گوسفندان چيزي نخوريد و نچرند وآب «دادند و امر فرموده، گفتند كه  و پادشاه و اكابرش فرمان دادند تا در نينوا ندا در7

 . ننوشند

 9.   و مردمان و بهايم به پالس پوشيده شوند و نزد خدا بشّدت استغاثه نمايند و هركس از راه بد خود و از ظلمي كه در دست او است بازگشت نمايد8
 رگشته، پشيمان شود و از حدت خشم خود رجوع نمايد تا هالك نشويم؟ كيست بداند كه شايد خدا ب

 پس چون خدا اعمال ايشان را ديد كه از راه زشت خود بازگشت نمودند، آنگاه خدا از باليي كه گفته بود كه به ايشان برساند پشيمان گرديد و آن را به 10
 . عمل نياورد

 
4 

  د و غيظش افروخته شد،اما اين امر يونس را به غايت ناپسند آم
و از اين سبب به فرار كردن به تَرشيش مبادرت . حيني كه در واليت خود بودم  آيا اين سخن من نبود،  آه اي خداوند،: گفت  و نزد خداوند دعا نموده، 2

 نمودم زيرا مي دانستم كه تو خداي كريم و رحيم و دير غضب و كثير احسان هستي و از بال پشيمان مي شوي؟

 . جانم را از من بگير زيرا كه مردان از زنده ماندن براي من بهتر است  پس حال، اي خداوند،3
 آيا صواب است كه خشمناك شوي؟ :  خداوند گفت4

خواهد  و يونْس از شهر بيرون رفته، بطرف شرقي شهر نشست و در آنجا سايه باني براي خود ساخته زير سايه اش نشست تا ببيند بر شهر چه واقع 5
 . شد

 .او را از حزنش آسايش دهد و يونُس از كدو بي نهايت شادمان شد  و يهوه خداي كدويي رويانيد و آن را باالي يونُس نمو داد تا بر سر وي سايه افكنده، 6
 .  اما در فرداي آن روز در وقت طلوع فجر كرمي پيدا كرد كه كدو را زد و خشك شد7

مردن از  : اد شرقي گرم و زانيد و آفتاب بر سر يونس تابيد به حدي كه بيتاب شده، براي خود مسألت نمود كه بميرد و گفت و چون آفتاب برآمد خدا ب8
 . زنده ماندن براي من بهتر است

 .صواب است كه به مرگ غضبناك شوم « : آيا صواب است كه به جهت كدو غضبناك شوي؟ او گفت :  خدا به يونس جواب داد9
 و آيا 11. دل تو براي كدو بسوخت كه  براي آن زحمت نكشيدي و آن را نمو ندادي كه در يك شب بوجود آمد و در يك شب ضايع گرديد: ند گفت خداو10

دل من به جهت نينوا شهر بزرگ نسوزد كه در آن بيشتر از صد و بيست هزار كس مي باشند كه درميان راست و چپ تشخيص نتوانند داد و نيز بهايم 
 سيار؟ ب
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 كتاب ميكاه نبي

  
  
1 

 .  كالم خداوند كه بر ميكاه مورشَتي در ايام يوتام و آحاز و حزقيا، پادشاهان يهودا نازل شد وآن را دربارة سامره و اورشليم ديد1

  .     هد باشد اي جميع قوم ها بشنويد و اي زمين و هرچه در آن است گوش بدهيد، و خداوند يهوه يعني خداوند از هيكل قدسش بر شما شا2
  .   بر مكان هاي بلند زمين مي خرامد  زيرا اينك خداوند از مكان خود بيرون مي آيد و نزول نموده،3
  . و كوهها زيرا او گداخته مي شود و واديها منَشق مي گردد، مثل موم پيش آتش و مثل آب كه به نشيب ريخته شود4
عصيان يعقوب چيست؟ آيا سامره نيست؟ و مكان هاي بلند يهودا چيست؟ آيا . رائيل است اين همه به سبب عصيان يعقوب و گناه خاندان اس5

  اورشليم نمي باشد؟
  .  پس سامره به توده سنگ صحرا و مكان غرس نمودن موها مبدل خواهم ساخت و سنگهايش را به دره ريخته، بنيادش را منكشف خواهم نمود6
همة مزدهايش به آتش سوخته خواهد شد و همة تماثيلش را خراب خواهم كرد زيراكه از مزد فاحشه آنها و همة بتهاي تراشيده شدة آن خرد و 7

  .را جمع كرد و به مزد فاحشه خواهد برگشت
گري  به اين سبب ماتم گرفته، وِلْوله خواهم نمود و برهنه و عريان راه خواهم رفت و مثل شغالها ماتم خواهم گرفت و مانتد شتر مرغها نوحه 8

  . خواهم نمود
 .  زيرا كه جراحت هاي وي عالج ناپذير نيست چونكه به يهودا رسيده و به دروازه هاي قوم من يعني به اورشليم داخل گرديده است9

  .   در خانة عفْره، در غبار خويشتن را غلطانيدم.  درجتَّ خبر مرسانيد و هرگز گريه منماييد10
  . ماتم بيتْ ايصلْ مكانش را از شما مي گيرد. ساكنة صاْفان بيرون نمي آيد.  شده، بگذر اي ساكنة شافير عريان و خجل11
  . ماروت به جهت نيكويي درد زه مي كشد، چونكه بال از جانب خداوند به دروازة اورشليم فرود آمده است  زيرا كه ساكنة12
  . چونكه عصيان اسرائيل در تو يافت شده است  دختر صهيون بود،او ابتداي گناه.  الكيش اسب تندرو را به ارابه ببند  اي ساكنة13
  . فربننده براي پادشاهان اسرائيل خواهد بود خانه هاي اَكْذيب، چشمة.  بنابراين طالق نامه اي به مورشَتْ جتَّ خواهي داد14
 . م خواهد آمدجالل اسرائيل تا به عدال.  اي ساكنة مريِشَه بار ديگر مالكي بر توخواهم آورد15

    
2 

 واي بر آناني كه بر بسترهاي خود ظلم را تدبير مي نمايند و مرتكب شرارت مي شوند در روشنايي صبح آن را بجا مي آورند، چونكه در قوت 1
  .دست ايشان است

 خانه اش و شخص و ميراثش ظلم مي  بر زمينها طمع مي ورزند و آنها را غضب مي نمايند و بر خانه ها نيز و آنها را مي گيرند و بر مرد و2
  .    نمايند

هان من بر اين قبيله باليي را تدبير مي نمايم كه شما گردن خود را از آن نتواند بيرون آورد و متكّبرانه :  بنابراين خداوند چنين مي گويد3
  .نخواهيد خراميد زيرا كه آن زمان زمان بد است

چگونه آن را از من . نصيب قوم مرا به ديگران داده است.  خواند و خواهند گفت بالّكل هالك شده ايم در آن روز بر شما مثَل سوزناك خواهند4
  .دور مي كند و زمينهاي مرا به مرتّدان تقسيم مي نمايد

5بنابراين براي تو كسي نخواهد بود كه ريسمان را به قرعه در جماعت خداوند بكَشَد  . 

  .اگر به اينها نبوت ننمايند، رسوايي دور نخواهد شد. وت مكنيد ايشان نبوت كرده، مي گويند نب6
 اي كه به خاندان يعقوب مسمي هستي آيا روح خداوند قاصر شده است و آيا اينها اعمال او مي باشد؟ آيا كالم من براي هر كه به استقامت 7

  سالك مي باشد، نيكو نيست؟
  .شما ردا را از رخت آناني كه به اطمينان مي گذراند و از جنگ روگردانند، مي كنيد. اند لكن قوم من در اين روزها به دشمني برخاسته 8
  . و زنان قوم مرا از خانه هاي مرغوب ايشان بيرون مي كنيد و زينت مار از اطفال ايشان تا به ابد مي گيريد9
  .به هالكت سخت هالك خواهد ساخت برخيزيد و برويد زيرا كه اين آرامگاه شما نيست چونكه نجس شده است شما را 10
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 شراب و مسكرات نبوت خواهم نمود، هر آينه او نبي اين قوم   اگر كسي به بطالت و دروغ سالك باشد و كاذبانه گويد كه من براي تو دربارة11
 . خواهد بود

 ايشان را مثل گوسفندان بصْره در يك جا خواهم  اي يعقوب، من البته تمامي اهل تو را جمع خواهم نمود و بقية اسرائيل را فراهم آورده12
  .      ايشان مثل گله اي كه در آغل خود باشد، به سبب كثرت مردمان غوغا خواهند كرد. گذاشت

ايشان از آن بيرون رفته اند و پادشاه ايشان پيش روي   رخنه كننده پيش روي ايشان برآمده است ايشان رخنه نموده و از دروازه عبور كرده، 13
 .و خداوند بر سر ايشان پيش رفته است

  
3 

  آيا بر شما نيست كه انصاف را بدانيد؟ ! اي رؤساي يعقوب و اي داوران خاندان اسرائيل بشنويد:  و گفتم1
  ، آناني كه از نيكويي نفرت دارند و بر بدي مايل مي باشند و پوست را از تن مردم و گوشت را از استخوانهاي ايشان مي كَنَند2
 آنها را گويا در ديگ و مثل   و كساني كه گوشت قوم مرا مي خورند و پوست ايشان را از تن ايشان مي كنند و استخوانهاي ايشان را خرد كرده،3

  گوشت در پاتيل مي ريزند،
ان خواهد پوشانيد چونكه مرتكب  آنگاه نزد خداوند استغاثه خواهند نمود و ايشان را اجابت نخواهد نمود بلكه روي خود را در آنزمان از ايش4

 .اعمال زشت شده اند
و اگر كسي چيزي به دهان ايشان   خداوند دربارة انبيايي كه قوم مرا گمراه مي كنند و به دندانهاي خود مي گزند و سالمتي را ندا مي كنند، 5

  :نگذارد با او تدارك جنگ مي بينند، چنين مي گويد
آفتاب بر انبياء غروب خواهد كرد و . كه فالگيري ننماييد. بود كه رؤيا نبينيد و ظلمت براي شما خواهد بود از اين جهت براي شما شب خواهد 6

  . روز بر ايشان تاريك خواهد شد
  .  و رابيان خجل و فالگيران رسوا شده، جميع ايشان لبهاي خود را خواهند پوشانيد چونكه از جانب خدا جواب نخواهد بود7
8ت روح خداوند و از انصاف و توانايي مملّو شده ام تا يعقوب را از عصيان اسرائيل را از گناهش خبر دهم وليكن من از قو .  
 شما كه از انصاف نفرت مي داريد و تمامي راستي را منحرف مي  ! اي رؤساي خاندان يعقوب و اي داوران خاندان اسرائيل اين را بشنويد9

  سازيد،
  ليم را به ظلم بنا مي نماييد، و صهيون را به خون و اورش10
 رؤساي ايشان براي رشوه داوري مي نمايند و كاهنان ايشان براي اجرت تعليم مي دهند و انبياي ايشان براي نقره فال مي گيرند و بر خداوند 11

  .آيا خداوند درميان ما نيست؟ پس بال به ما نخواهد رسيد: توكّل نموده، مي گويند
 . ه سبب شما مثل مزرعه شيار خواهد شد و اورشليم به توده هاي سنگ و كوه خانه به بلنديهاي جنگل مبدل خواهد گرديد بنابراين صَهيون ب12

  
4 

  و در ايام آخر، كوه خانة خداوند بر قلّة كوهها ثابت خواهد شد و بر فوق تلّها برافراشته خواهد گرديد و قوم ها بر آن روان خواهند شد، 1
بياييد تا به كوه خداوند و به خانة خداي يعقوب برآييم تا طريق هاي خويش را به ما تعليم دهد و : يار عزيمت كرده، خواهند گفت و امت هاي بس2

  . به راههاي وي سلوك نماييم زيرا كه شريعت از صهيون و كالم خداوند از اورشليم صادر خواهد شد
3ت هاي عظيم را از جاي دور تنبيه خواهد كرد و ايشان شمشيرهاي خود را براي گاو آهن  و او درميان قوم هاي بسيار داوري خواهد نمود و ام

  . و نيزه هاي خويش را براي اره ها خواهند شكست و امتي بر امتي شمشير نخواهد كشيد و بار ديگر جنگ را نخواهند آموخت
  . نخواهد بود زيرا كه دهان يهوه صبايوت تكلّم نموده است و هركس زير موِ خود و زير انجير خويش خواهد نشست و ترساننده اي 4
 .  زيرا كه جميع قوم ها هركدام به اسم خداي خويش سلوك    مي نمايند اما ما به اسم يهوه خداي خود تا ابداالباد سلوك خواهيم نمود5

  .كه مبتال ساخته ام فراهم خواهم آورد خداوند مي گويد كه در آن روز لنگان را جمع خواهم كرد و رانده شدگان و آناني را 6
  . و لنگان را بقيتي و دور شدگان را قوم قوي خواهم ساخت و خداوند در كوه صهيون بر ايشان از االن تا ابداالباد سلطنت خواهند نمود7
  .  خواهد آمد و تو اي برج گله و اي كوه دختر صهيون اين به تو خواهد رسيد و سلطنت اول يعني مملكت دختر اورشليم8
   اآلن چرا فرياد برمي آوري؟ آيا در تو پادشاهي نيست و آيا مشير تو نابود شده است كه درد تو را مثل زني كه مي زايد گرفته است؟    9
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افت و در آنجا  اي دختر صَهيون مثل زني كه مي زايد درد زه كشيده، وضع حمل نما، زيرا كه اآلن از شهر بيرون رفته، در آنجا رهايي خواهي ي10
  .خداوند تو را از دست دشمنانت رهايي خواهد داد

  . و اآلن امت هايي بسيار بر تو جمع شده، مي گويند كه صهيون نجس خواهد شد و چشمان ما بر او خواهد نگريست11
  .خداوند را نمي دانند و مشورت او را نمي فهمند زيرا كه ايشان را مثل بافه ها در خرمنگاه جمع كرده است اما ايشان تدبيرات 12
 اي دختر صهيون برخيز و پايمال كن زيرا كه شاخ تو را آهن خواهم ساخت و سمهاي تو را برنج خواهم نمود و قوم هاي بسيار را خواهي 13

 . ولت ايشان را براي خداوند تمامي زمين وقف خواهي نمودكوبيد و حاصل ايشان را براي يهوه و د

  
5 

  .با عصا بر رخسار داور اسرائيل خواهند زد.  ايشان به ضّد ما سنگرها بسته اند !اي دختر افواج، اآلن در فوجها جمع خواهي شد 1
ن كسي بيرون خواهد آمد كه بر قوم من اسرائيل حكمراني  و تو اي بيت لَحم اَفْزاتَه اگر چه در هزاره هاي يهودا كوچك هستي، از تو براي م2

  . خواهد نمود و طلوع هاي او از قديم و از ايام ازل بوده است
  . بنابراين ايشان را تا زماني كه زن حامله بزايد تسليم خواهد نمود و بقية برادرانش با بني اسرائيل بازخواهند گشت3
 خود را خواهد چرانيد و ايشان را به آرامي ساكن خواهند شد  گلة د و در كبريايي اسم يهوه خداي خويش و او خواهد ايستاد و در قوت خداون4

  .زيراكه االن تا اقصاي زمين بزرگ خواهد شد
 مقابل هنگامي كه آشور به زمين ما داخل شده، بر قصرهاي ما قدم نهد، آنگاه هفت شبان و هشت سرور آدميان را به.  و او سالمتي خواهد بود5

 .   او برپا خواهيم داشت

 و ايشان زمين آشور و مدخل هاي زمين نِمرود را با شمشير حكمراني خواهند نمود و او ما را از آشور رهايي خواهد داد، هنگامي كه به زمين 6
  .ما داخل شده، حدود ما را پايمال كند

هد بود و مانند بارشي كه بر گياه مي آيد كه براي انسان انتظار نمي كشد و به  و بقية يعقوب درميان قوم هاي بسيار شبنم از جانب خداوند خوا7
  .جهت بني آدم صبر نمي نمايد

 و بقية يعقوب درميان امت ها و در وسط قوم هاي بسيار، مثل شير درميان جانوران جنگل و مانند شير ژيان درميان گله هاي گوسفندان 8
  .، پايمال مي كند و مي درد و رهاننده اي نمي باشدخواهند بود كه چون عبور  مي نمايد

 .  و دست تو بر خصمانت بلند خواهد شد و جميع دشمنانت منقطع خواهند گرديد9

  . و خداوند مي گويد كه در آن روز اسبان تو را از ميانت منقطع و ارابه هايت را معدوم خواهم نمود10
  .لعه هايت را منهدم خواهم ساخت و شهرهاي واليت تو را خراب نموده، همة ق11
  . و جادوگري را از دست تو تلف خواهم نمود كه فالگيران ديگر در تو يافت نشوند12
  . و بتهاي تراشيده و تمثالهاي تو را از ميانت نابود خواهم ساخت كه بار ديگر به صنعت دست خود سجده ننمايي13
 . ت هايي كه نمي شنوند انتقام خواهم كشيدهايت را از ميانت كَنده و غضب از ام  و اَشيره14

  
6 

  .برخيز و نزد كوهها مخاصمه نما و تلّها آواز تو را بشنوند! آنچه خداوند مي گويد بشنويد 1
زيرا خداوند را با قوم خود مخاصمه اي است و با اسرائيل محاكمه !  اي كوهها مخاصمة خداوند را بشنويد و اي اساسهاي جاوداني زمين2

  . كردخواهد
   به ضّد من شهادت بده، اي قوم من به تو چه كرده ام و به چه چيز تو را خسته ساخته ام؟ 3
  . زيراكه تو را از زمين مصر برآوردم و تو را از خانة بندگي فديه دادم و موسي و هارون و مريم را پيش روي تو ارسال نمودم4
 و آنچه بلْعام بن بعور او را جواب فرستاد، بياد آور و آنچه را كه از شّطيم تاجِلْجال  اي قوم من آنچه را كه باالق پادشاه موآب مشورت داد5

  .واقع شد به خاطر دار تا عدالت خداوند را بداني
  م؟ با چه چيز به حضور خداوند بيايم و نزد خداي تعالي ركوع نمايم؟ آيا با قرباني هاي سوختني و با گوساله هاي يك ساله به حضور وي بياي6
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 خود را به عوض معصيتم و ثمرة بدن خويش را به   آيا خداوند از هزارها قوچ وازده يك هزارها نهر روغن راضي خواهد بود؟ آيا نخست زادة7
  عوض گناه جانم بدهم؟

ا آوري و رحمت را دوست و خداوند از تو چه چيز را مي طلبد غير از اينكه انصاف را بج  اي مرد از آنچه نيكو است تو را اخبار نموده است؛ 8
 بداري و در حضور خداي خويش با فروتني سلوك نمايي؟ 

  .عصا و تعيين كنندة آن را بشنويد.  آواز خداوند به شهر ندا مي دهد و حكمت اسم او را مشاهده مي نمايد9
  آيا تا به حال گنجهاي شرارت و ايفاي ناقص ملعون در خانة شريران مي باشد؟ 10

   سنگهاي ناراست بري خواهم شد؟ ميزانهاي شرارت و با كيسة آيا من با 11
   زيراكه دولتمندان او از ظلم مملواند و ساكنانش دروغ  مي گويند و زبان ايشان در دهانشان فريب محض است،12
 .  پس من نيز تو را به سبب گناهانت به جراحات مهلك مجروح ساخته، خراب خواهم نمود13

 سير نخواهي شد و گرسنگي تو در اندرونت خواهد ماند و بيرون خواهي برد اما رستگار نخواهي ساخت و آنچه را كه  تو خواهي خورد اما14
  .رستگار نمايي من به شمشير تسليم خواهم نمود

ر انگور را اما  تو خواهي كاشت اما نخواهي درويد؛ تو زيتون را به پا خواهي فشرد اما خويشتن را به روغن تدهين نخواهي نمود؛ و عصي15
  .شراب نخواهي نوشيد

 زيرا كه قوانين عمري و جميع اعمال خاندان اخاب نگاه داشته مي شود و به مشورت هاي ايشان سلوك مي نماييد تا تو را به ويراني و 16
 . ساكنانش را به سخّريه تسليم نمايم، پس عار قوم مرا متحمل خواهيد شد

  
7 

ع كردن ميوه ها و مانند چيدن انگورهايي شده ام كه نه خوشه اي براي خوراك دارد و نه نوبر انجيري كه جان من واي بر من زيرا كه مثل جم 1
  .آن را مي خواهد

جيمع ايشان براي خود كمين     مي گذارند و يكديگر را به . و راست كردار از ميان آدميان معدوم گرديده است مرد متُقّي از جهان نابود شده،  2
  . يد مي نماينددام ص

 دستهاي ايشان براي شرارت چاالك است؛ رئيس طلب مي كند و داور رشوه مي خواهد و مرد بزرگ به هواي نفس خود تكلّم مي نمايد؛ پس 3
  .ايشان آن را به هم مي بافند

ت تو رسيده است، اآلن اضطراب روز پاسبانانت و روز عقوب. نيكوترين ايشان مثل خار مي  باشد و راست كردار ايشان از خاربست بدتر 4
  .ايشان خواهد بود

  . بر يار خود اعتماد مدار و بر دوست خالص خويش توكّل منما و در دهان خود را از آغوش خود نگاه دار5
 او مي   زيرا كه پسر، پدر را افتضاح مي كند و دختر با مادر خود و عروس با خارسوي خويش مقاومت مي نمايند و دشمنان شخص اهل خانة6

  .باشند
 .  اما من بسوي خداوند نگرانم و براي خداي نجات خود انتظار مي كشم و خداي من مرا اجابت خواهد نمود7

  .  اي دشمن من، بر من شادي منما زيرا اگر چه بيفتم خواهم برخاست و اگرچه در تاريكي بنشينم، خداوند نور من خواهد بود8
پس مرا به روشنايي بيرون . يرا به او گناه ورزيده ام تا او دعوي مرا فيصل كند و داوري مرا بجا آورد غضب خداوند را متحمل خواهم شد ز9

  .خواهد آورد و عدالت او را مشاهده خواهم نمود
ريست و او يهوه خداي تو كجا است؟ چشمانم بر او خواهد نگ:  دشمنم اين را خواهد ديد و خجالت او را خواهد پوشانيد زيرا به من مي گويد10

  .اآلن مثل گل كوچه ها پايمال خواهد شد
  . در روز بنا نمودن ديوارهايت در آن روز شريعت دور خواهد شد11
  . در آن روز از آشور و از شهرهاي مصر و از مصر تا نهر فرات و از دريا تا دريا و از كوه تا نزد تو خواهند آمد12
 .الشان ويران خواهد شد و زمين به سبب ساكنانش، به جهت نتيجة اعم13
ايشان مثل ايام .  قوم خود را به عصاي خويش شباني كن و گوسفندان ميراث خود را كه در جنگل و درميان كَرملْ به تنهايي ساكن مي باشند14

  .سابق در باشان و جِلْعاد بچرند
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  . مثل ايامي كه از مصر بيرون آمدي كارهاي عجيب به او  نشان خواهم داد15
  .امت هاي چون اين را ببينند، از تمامي توانايي خويش خجل خواهند شد و دست بر دهان خواهند گذاشت و گوشهاي ايشان كر خواهد شد 16
 مثل مار خاك را مي خواهند ليسيد و مانند حشرات زمين از سوراخهاي خود با لرزه بيرون خواهند آمد و بسوي يهوه خداي ما با خوف 17

  . تو خواهند ترسيدخواهند آمد و از 
او خشم خود را تا به ابد نگاه نمي دارد زيرا رحمت .  كيست خدايي مثل تو كه عصيان را مي آمرزد و از تقصير بقية ميراث خويش درمي گذرد18

  .را دوست مي دارد
  .     شان را به عمق هاي دريا خواهي انداخت او باز رجوع كرده بر ما رحمت خواهد نمود و عصيان ما را پايمال خواهد كرد و تو جميع گناهان اي19
 . امانت را براي يعقوب و رأفت را براي ابراهيم بجا خواهي آورد چنانكه در ايام سلَف براي پدران ما قَسم خوردي20
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 كتاب ناحوم نبي

  
  
1 

 .كتاب روياي ناحوم اَلْقوشي.  نينوي وحي دربارة 1
خداوند از دشمنان خويش انتقام مي گيرد و براي خصمان خود خشم . خداوند انتقام گيرنده و صاحب غضب است.  يهوه خدي غيور و انتقام گيرنده است2

  . را نگاه مي دارد
  .و گناه را هرگز بي سزا نمي گذارد راه خداوند در تند باد وطوفان است و ابرها خاك پاي او مي باشد خداوند دير غضب و عظيم القّوت است 3
  .باشان و كَرملْ كاهيده مي شوند و گُلِ لبنان پژمرده مي گردد.  دريا را عتاب مي كند و آن را مي خشكاند و جميع نهرها را خشك مي سازد4
  .ته مي شوند و جهان از حضور وي متحرك مي گردد و ربع مسكون و جميع ساكنانش كوهها از او متزلزل و تلّها گداخ5
  . پيش خشم وي كه تواند ايستاد؟ و در حدت غضب او كه تواند برخاست؟ غضب او مثل آتش ريخته مي شود وصَخْره ها از او خرد مي گردد6
  .را مي شناسد خداوند نيكو است و در روز تنگي ملجا مي باشد و متوكالن خود 7
  . و به سيل سرشار، مكان آن را بالّكل خراب خواهد ساخت و تاريكي دشمنان او را تعاقب خواهد نمود8
  . كدام تدبير را به ضَد خداوند توانيد نمود؟ او دفعه هالك خواهد كرد و مصيبت دفعة ديگر برپا نخواهد شد9
  .ساران مست بشوند، ليكن چون كاه خشك باْكل سوخته خواهند شد زيرا اگر چه مثل خارها به هم پيچيده و مانند مي گ10
 .  مشيرِ بليعال كه به ضّد خداوند بد مي انديشد، از تو بيرون آمده است11

 ساختم، ليكن و اگرچه تو را ذليل. اگرچه ايشان در قوت سالم و در شماره نيز بسيار باشند ليكن منقطع شده، درخواهند گذشت:  خداوند چنين مي گويد12
  .بار ديگر تو را ذليل نخواهم نمود

  . و اآلن يوغ او را ازگردن تو خواهم شكست و بندهاي تو را خواهم گسيخت13
م  تو امر فرموده است كه بار ديگر ذريتي به نام تو نخواهد بود و از خانة خدايانت بتهاي تراشيده و اصنام ريخته شده را منقطع خواه  و خداوند دربارة14

  .نمود و قبر تو را خواهم ساخت زيرا خوار شده اي
اي يهودا عيدهاي خود را نگاه دار و نذرهاي خود را وفا كن زيرا كه مرد بليعال بار ديگر از تو !  اينك بر كوهها پايهاي مبشّر كه سالمتي را ندا مي كند15

 .نخواهد گذشت بلكه بالكّل منقطع خواهد شد
  
2 

  . كمر خود را قوي گردان و قوت خويش را بسيار زياد كن حصار را حفظ كن، راه را ديده باني نما،. ابل تو برمي آيدخراب كننده در مق 1
  . زيرا خداوند عظمت يعقوب را مثل عظمت اسرائيل باز مي آورد و تاراج كنندگان ايشان را تاراج مي كنند و شاخه هاي موهاي ايشان را تلف مي نمايند2
3ك مي باشد سپر جبالمع است و نيزه ها متحر ه او از فوالدس و ارابه ها در روز تهيرخ شده و مردان جنگي به قرمز ملباران او س      .  
  .نمايش آنها مثل مشعلها است و مانند برقها مي دوند.  ارابه ها را در كوچه ها بتندي مي رانند، در چهارسوها بهم برخورند4
  .دوان دوان به حصار مي آيند و منجنيق را حاضر مي سازند.  به ياد مي آورد و ايشان در راه رفتن لغزش مي خورند او بزرگان خود را5
  . دروازه هاي نهرها گشاده است و قصر گداخته مي گردد6
  . و حصَّب برهنه شده، به اسيري برده مي شود و كنيزانش مثل نالة فاخته سينه زنان ناله مي كنند7
 .، ليكن احدي ملتفت نمي شود!مي زنند كه بايستيد اما اهلش فرار مي كنند، و اگر چه صدا. ْ آب مي بود  از روزي كه به وجود آمد، بركه و نينوا8
  . نقره را غارت كنيد و طال را به يغما بريد زيرا كه اندوختهاي او را و كثرت هرگونه متاع نفيسه اش را انتهايي نيست9
  . او خالي و ويران و خراب است و دلش گداخته و زانوهايش لرزان و در همة كمرها درد شديد مي باشد و رنگ رويهاي همه پريده است10
   بيشة شيران و مرتع شيران ژيان كجا است كه در آن شير نر و شير ماده و شير بچه مي خراميدند و ترساننده اي نبود؟11
ود مي دريد و به جهت شيرهاي ماده اش خفه مي كرد و مغاره هاي خود را از شكار و بيشه هاي خويش را از صيد پر  شير نر براي حاجت بچه هاي خ12

 . مي ساخت

من به ضّد تو هستم و ارابه هايش را به دود خواهم سوزانيد و شمشير، شيران ژيان تو را هالك خواهد ساخت و «:  اما االن يهوه صبايوت مي گويد13
 .  از زمين منقطع خواهم نمود و آواز ايلچاينت ديگر مسموع نخواهد شدشكار تو را

  
3 
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  !واي بر شهر خون ريز كه تمامش از دروغ و قتل مملّو است و غارت از آن دور نمي شود 1
  . آواز تازيانه ها و صداي غرغر چرخها و جهيدن اسبان و جستن ارابه ها2
بر الشهاي يكديگر مي . نيزه ها المع مي باشد و كثرت مجروحان و فراواني مقتوالن والشها را انتها نيست سواران هجوم مي آورند و شمشيرها براق و 3

  .افتند
  .    از كثرت زناي زانية خوش منظر كه صاحب سحرها است و امت ها را به زناهاي خود و قبايل را به جادوگريهاي خويش مي فروشد4
د تو هستم و دامنهايت را بر روي تو منكشف ساخته، عورت تو را بر امت ها و رسوايي تو را بر مملكت ها ظاهر من به ضّ:  اينك يهوه صبايوت مي گويد5

  .خواهم ساخت
  .  و نجاسات بر تو ريخته تو را ذليل خواهم ساخت و تو را عبرت خواهم گردانيد6
كيست كه براي وي ماتم گيرد و از كجا براي تو تعزيه ! وا ويران شده استنين:  و واقع خواهد شد كه هركه تو را ببند از تو فرار كرده، خواهد گفت7

 كنندگان بطلبم؟ 

 آيا از نُوآمون بهتر هستي كه درميان نهرها ساكن بوده، آبها را احاطه مي داشت كه دريا حصار او و بحرها ديوار او مي بود؟ حبش و مصر قوتّش مي 8
  .يم از معاونت كنندگان تو مي بودندبودند و آن انتها نداشت، فُوط و لوب

 معهذا جالي وطن شده و به اسيري رفته است و اطفالش نيز بر سر هر كوچه كوبيده شده اند و بر شُرفايش قرعه انداختند و جميع بزرگانش به زنجيرها 10
  .بسته شده اند

  .اهي جست پس تو به مست شده، خويشتن را پنهان خواهي كرد و ملجايي به سبب دشمن خو11
  . جميع قلعه هايت به درختان انجير با نوبرها مشابه خواهد بود كه چون تكانيده شود به دهان خورنده مي افتد12
 .دروازه هاي زمينت براي دشمنانت بالّكل گشاده شده، آتش پشت بندهايت را مي سوزاند.  اينك اهل تو در اندرونت زنان مي باشند13
  . به گلْ داخل مشو و مالط را پا بزن وكوره آجرپزي را مرمت نما. قلعه هاي خود را مستحكم ساز. ر براي محاصره ات آب بياو14
 در آنجا آتش تو را خواهد سوزانيد و شمشير تو را منقطع ساخته، تو را مثل كرم خواهد خورد، خويشتن را مثل كرم كثير كن و مثل ملخ بي شمار 15

 .   گردان

  .    مثل كرمها تاراج مي كنند و مي پزند. تارگان آسمان زيادتر  كردي تاجرانت را از س16
 تاجداران تو مانند ملخهايند و سردارانت مانند انبوه جراداند كه در روز سرد بر ديوارها فرود مي آيند، اما چون آفتاب گرم شود مي پزند و جاي ايشان 17

  . معلوم نيست كه كجايند
  .ت به خواب رفته و شُرفايت خوابيده اند و قوم تو بر كوهها پراكنده شده، كسي نيست كه ايشان را جمع كند اي پادشاه آشور شبانان18
 تو را مي شنود و بر تو دستك مي زند، زيرا كيست كه شرارت تو بر او   براي شكستگي تو التيامي نيست و جراحت تو عالج نمي پذيرد و هركه آوازة19

 د؟ علي الّدوام وارد نمي آم
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 كتاب حبقُّوق نبي
 
 
1 

 .  وحي كه حبقُّوق نبي آن را ديد1

  اي خداوند تا به كي فرياد برمي آورم و نمي شنوي؟ تا به كي نزد تو از ظلم فرياد برمي آورم و نجات نمي دهي؟2

عه پديد مي آيد و مخاصمت سر خود را  چرا بي انصافي را به من نشان مي دهي و بر ستم نظر مي نمايي و غضب وظلم پيش روي من مي باشد؟ مناز3
 .بلند مي كند

بنابراين عدالت معوح شده صادر مي . چونكه شريران عادالن را احاطه مي نمايند.  از اين سبب، شريعت سست شده است و عدالت هرگز صادر نمي شود4
 . گردد

 در ايام شما كاري  مي كنم كه اگر شما را هم از آن مخبر سازند، باور نخواهيد زيرا كه.  درميان امت ها نظركنيد و مالحظه نماييد و بشّدت متحير شويد5
 .كرد

 . زيرا اينك آن امت تلخ و تندخو، يعني كلدانيان را برمي انگيزانم كه در وسعت جهان مي خرامند تا مسكنهايي را كه از آن ايشان نيست به تصرف آورند6
 .م و جالل ايشان از خود ايشان صادر مي شودحك.  ايشان هولناك و مهيب مي باشند7
و سواران ايشان از جاي دور آمده، مثل عقابي كه براي .  اسبان از پلنگها چاالكتر و از گرگان شب تيزروترند و سواران ايشان جست و خيز مي كنند8

 .خوراك بشتابد مي پرند
 . و اسيران را مثل ريگ جمع مي كنندعزيمت روي ايشان بطرف پيش است.  جميع ايشان براي ظلم مي آيند9
 .بر همه قلعه ها مي خندند و خاك را توده نموده، آنها را مسخّر مي سازند. ايشان مي باشند   و ايشان پادشاهان را استهزا مي نمايند و سروران مسخرة10
 . ان استاين قوت ايشان خداي ايش.  پس مثل باد بشتاب رفته، عبور مي كنند و مجرم مي شوند11

و اي صخْره، ايشان را براي . اي خداوند ايشان را براي داوري معين كرده اي .آيا تو از ازل نيستي؟ پس نخواهيم مرد! اي قدوس من!  اي يهوه خداي من12
 .تأديب تأسيس نموده اي

خيانتكاران را مالحظه مي نمايي و حيني كه شرير كسي را پس چرا .  چشمان تو پاكتر است از اينكه به بدي بنگري و به بي انصافي نظرنمي تواني كرد13
 كه از خودش عادل تراست مي بلعد، خاموش مي ماني؟

  و مردمان را مثل ماهيان دريا و مانند حشراتي كه حاكمي ندارند مي گرداني؟14

از اينجهت، مسرور و شادمان مي . آنها را جمع مي نمايد او همگي ايشان را به قالّب برمي كشد و ايشان را به دام خود   مي گيريد و در تور خويش 15
 . شود

 .چونكه نصيب او ازآنها فربه و خوراك وي لذيذ مي شود.  بنابراين، براي دام خود قرباني مي گذراند و براي تورخويش بخور مي سوزاند 16
 نخواهد نمود؟  آيا از اينجهت دام خود را خالي خواهد كرد و از پيوسته كُشتن امت ها دريغ 17

 
2 

 .و مراقب خواهم شد تا ببينم كه او به من چه خواهد گفت و دربارة شكايتم چه جواب خواهد داد.  بر ديده بانگاه خود مي ايستم و بر برج برپا مي شوم1
 .درؤيا را بنويس و آن را بر لوحها چنان نقش نما كه دونده آن را بتواند خوان:  پس خداوند مرا جواب داد وگفت2
اگرچه تأخير نمايد برايش منتظر باش زيرا كه البته خواهد آمد و درنگ . مي شتابد و دروغ نمي گويد  زيراكه رؤيا هنوز براي وقت معين است و به مقصد3

 .نخواهد نمود
 . اينك جان مرد متكّبر در او راست نمي باشد، اما مرد عادل به ايمان خود زيست خواهد نمود4
بلكه . راب فريبنده است و مرد مغرور آرامي نمي پذيرد، كه شهوت خود را مثل عالم اموات مي افزايد وخودش مثل موت، سير نمي شود به درستي كه ش5

 .جميع امت ها را نزد خود جمع مي كند و تمامي قوم ها را براي خويشتن فراهم مي آورد
واي بر كسي كه آنچه را كه از آن وي نيست مي : ميز بروي  نخواهند آورد؟ و نخواهند گفت پس آيا جميع ايشان بر وي مثَلي نخواهند زد و معماي طعن آ6

 .افزايي ؟ تا به كي؟ و خويشتن را زير بار رهنها مي نهد
  آيا گزندگان بر تو ناگهان بر نخواهند خاست و آزارندگانت  بيدار نخواهند شد و تو را  تاراج نخواهند نمود؟7

 قوم ها تو  را غارت خواهند نمود، به سبب خون مردمان و ظلمي كه بر زمين و شهر و جميع  ي  بسياري را غارت كرده اي، تمامي بقية چونكه  تو امت ها8
 .ساكنانش نموده اي

 . خود بدي را كسب نموه است تا  آشيانة  خود را برجاي بلند ساخته، خويشتن را از دست بال برهاند  واي بر كسي كه براي خانة9
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 . خويش تدبير كرده اي  به اينكه قوم هاي بسيار را قطع نموده و بر ضّد جان خويش گناه ورزيده اي  رسوايي را  به  جهت خانة10
 .زيرا كه سنگ ازديوار فرياد بر خواهد آورد و تير از ميان چوبها آن را جواب خواهد داد11
 . واي  بر كسي كه شهري به خون بنا مي كند و قريه اي به بي انصافي استوار مي نمايد12
 زيرا كه جهان از 14 آيا اين ازجانب يهوه صبايوت نيست كه قوم ها براي آتش مشقّت مي كشند و طوايف براي بطالت خويشتن را خسته مي نمايند؟ 13

 . بها دريا را مستور مي سازدمعرفت جالل خداوند مملّو خواهد شد به نحوي كه آ

 . واي بر كسي كه همساية خود را مي نوشاند و بر تو كه زهر خويش را ريخته، او را نيز مست مي سازي تا برهنگي او را بنگري15
واهد آمد و قي كاسة دست راست خداوند بر تو وارد خ.  خويش را منكشف ساز  تو از رسوايي به عوض جالل سيرخواهي شد تو نيز نبوش و غلفة16

 .رسوايي بر جالل تو خواهد بود
به سبب خون مردمان و ظلمي كه بر زمين و شهر و بر . زيرا ظلمي كه بر لُبنان نمودي و هالكت حيوانات كه آنها را ترسانيده بود، تو را خواهد پوشانيد 17

 .جميع ساكنانش رسانيدي
 آن بر صنعت خود توكّل بنمايد و بتهاي گنگ   را بتراشد يا از بت ريخته شده و معلّم دروغ، كه سازندة آن، آن  از بتْ تراشيده چه فايده است كه سازندة18

 .را بسازد
آيا مي شود كه آن تعليم دهد؟ اينك به طال و نقزه  پوشيده مي شود لكن در !  واي بر كسي كه به چوب بگويد بيدار شو و به سنگ گنگ كه برخيز19

 .نيستاندورنش مطلقالً روح 
 . اما خداوند در هيكل قدس خويش است پس تمامي جهان به حضور وي خاموش باشد20

 
3 

 . دعاي  حبقُّوق نبي بر شُجونُوت1
در ميان سالها آن را معروف ساز و در حين ! اي خداوند عمل خويش را در ميان سالها زنده كن.  اي خداوند چون خبر تو را  شنيدم ترسان گرديدم2

 . را  بياد آورغضب رحمت
 .جالل او آسمانها را پوشانيد و زمين از تسبيح او مملّو گرديد.  خدا از تيمان آمد و قدوس از جبل فاران ساله3
 .و ستر قوت او در آنجا بود.  پرتُو او مثل نور بودو ا دست وي شعاع ساطع گرديد4
 . پيش روي وي  وبا  مي رفت و آتش تب نزد پايهاي او مي بود5
 .طريق هاي او جاوداني است.  او  بايستاد و زمين را  پيمود او نظر افكند و امت ها را پراكنده ساخت و كوههاي ازلي جستند و تلّهاي ابدي خم شدند 6
 . و چادرهاي زمين مديان لرزان شد.  خيمه هاي كوشان را در بال ديدم7

 بر نهرها و غيظ تو بر دريا وارد آمد، كه بر اسبان خود و ارابه هاي فتح مندي خويش سوار  اي خداوند آيا بر نهرها غضب تو افروخته شد يا خشم تو8
 شدي؟

 .زمين را به نهرها منشَق ساختي.  كمان تو تماماً برهنه شد، موافق قَسمهايي كه در كالم خود  براي اسباط خورده اي، ساله9
 .و لجه آوازخود را داد و دستهاي خويش را به باال برافراشت.ي شد كوهها تو را ديدند و لرزان گشتند و سيالب ها جار10
 . آفتاب و ماه در برجهاي خود ايستادند از نور تيرهايت و از پرتو نيزة  براق تو برفتند11
 . و با خشم امت ها را پايمال نمودي  با غضب در جهان خراميدي،12
 .سر را از خاندان  شريران زدي  و اساس آن را تا به ابد گردن عريان نمودي، ساله.   آمدي براي نجات قوم خويش و خالصي مسيح خود بيرون13
خوشي ايشان در اين بود كه مسكينان را . سرسرداران ايشان را به عصاي خودشان مجروح ساختي، حيني كه مثل گردباد آمدند تا مرا پراكنده سازند14

 .درخَفيه ببلعند
 .و بر انبوه آبهاي بسيار خراميدي با اسبان خود بر دريا 15
چون شنيدم احشايم بلرزيدند و از آواز آن لبهايم بجنبيد، و پوسيدگي به استخوانهايم داخل شده، در جاي خود لرزيدم، كه در روز تنگي  استراحت يابم 16

 .كه هنگامي كه آن كه قوم را ذليل خواهد ساخت، بر ايشان حمله آورد
ه نياورد و ميوه در موها يافت نشود و حاصل زيتون ضايع گردد و مزرعه ها آذوقه ندهد، و گله ها از آغل منقطع شود  و رمه ها  اگر چه انجير شكوف17

 .در طويله ها نباشد
 . ليكن من در خداوند شادمان خواهم شد و در خداي نجات خويش وجد خواهم نمود18
 .براي ساالر مغنيان برذوات اوتار. ايهاي آهو مي گرداند و مرا بر مكان هاي بلندم خرامان خواهد ساخت يهوه خداوند قوت من است و پايهايم را مثل پ19
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 كتاب صَفَنْياي نبي

  
  
1 

 . كالم خداوند كه در ايام يوشّيا ابن آمون، پادشاه يهودا، بر صَفَنْيا ابن كوشي ابن جدلْيا ابن اَمريا ابن حزْقيا نازل شد1
  . خداوند مي گويد كه همة چيزها را از روي زمين بالّكل هالك خواهم ساخت2
 هوا و ماهيان دريا و سنگهاي مصادم را با شريران هالك مي سازم و انسان را از روي زمين منقطع مرغان.  انسان و بهايم را هالك مي سازم3

  .قول خداوند اين است. مي نمايم
  . و بقية بعل و اسمهاي مؤيدان و كاهنان را از اين مكان منقطع مي سازم.  و دست خود را بر يهودا و بر جميع سكنة اورشليم دراز مي نمايم4
ناني را كه لشكر آسمان را بر بامها مي پرستند، آن پرستندگان را كه به اسم يهوه قَسم مي خورند و آناني را كه به ملْكوم سوگند مي  و آ5

  خورند،
 .  و آناني را كه از پيروي يهوه مرتّد شده اند، و آناني را كه خداوند را نمي طلبند و از او مسألت نمي نمايند6

يهوه خاموش باش، زيراكه روز خداوند نرديك است، چونكه خداوند قرباني اي مهيا كرده است و دعوت شدگان خود را تقديس  به حفور خداوند 7
  .نموده است

  . و در روز قربانيِ خداوند واقع خواهد شد كه من بر سروران و پسران پادشاه و همة آناني كه لباس بيگانه مي پوشند عقوبت خواهم رسانيد8
  . روز بر همة آناني كه بر آستانه مي جهند عقوبت خواهم رسانيد و بر آناني كه خانة خداوند خود را از ظلم و فريب پر مي سازند و در آن9
  . و خداوند مي گويد كه در آن روز صداي نعره اي از دروازة ماهي و وِلوِله اي از محلّة دوم و شكستگي عظيمي از تلّها مسموع خواهد شد10
  .  آناني كه نقره را برمي دارند منقطع گرديده اند كنان مكْتيش ولوله نماييد زيرا كه تمامي قوم كنعان تلف شده و همة  اي سا11
 و در آنوقت اورشليم را به چراغها تفتيش خواهم نمود و بر آناني كه بر دردهاي خود نشسته اند و در دلهاي خود مي گويند خداوند نه نيكويي 12

  .        ه بدي، عقوبت خواهم رسانيدمي كند و ن
 بنابراين، دولت ايشان تاراج و خانه هاي ايشان خراب خواهد شد؛ و خانه ها بنا خواهند نمود، اما در آنها ساكن نخواهند شد و تاكستانها غرس 13

 .خواهند كرد، اما شراب آنها را نخواهند نوشيد
آواز روز خداوند مسموع است و مرد زورآور در آن به تلخي . بزودي هرچه تمام تر مي رسد روز عظيم خداوند نزديك است، نزديك است و 14

  .فرياد برخواهد آورد
   آن روز، روز غضب است، روز تنگي و اضطراب، روز خرابي و ويراني، روزِ تاريكي و ظلمت، روز ابرها و ظلمت غليظ،15
  . و به ضد برجهاي بلند روز كَرِنّا و هنگامة جنگ به ضد شهرهاي حصاردار16
پس خون ايشان مثل غبار گوشت .  و مردمان را چنان به تنگ مي آورم كه كوركورانه راه خواهند رفت زيرا كه به خداوند گناه ورزيده اند17

  . ايشان مانند سرگين ريخته خواهد شد
 از آتش غيرت او سوخته خواهد شد، زيرا كه بر تمامي ساكنان  در روز غضب خداوند نه نقره و نه طالي ايشان را تواند رهانيد و تمامي جهان18

 .جهان هالكتي هولناك وارد خواهد آورد
  
2 

  !اي امتّي كه حيا نداريد، فراهم آييد و جمع بشويد 1
 روز خشم خداوند بر شما  قبل از آنكه حكم نتاج بياورد و آن روز مثل كاه بگذرد؛ قبل از آنكه حدت خشم خداوند بر شما وارد آيد؛ قبل از آنكه2

  .برسد
 . اي جميع حليمان زمين كه احكام او را بجا مي آوريد، عدالت را بطلبيد و تَواضع را بجوييد، شايد كه در روز خشم خداوند مستور شويد3
  .ند و عقْرون از ريشه كنده مي شود زيرا كه غَزَّو متروك مي شود و اَشْقَلُون ويران مي گردد و اَهل اَشْدود را در وقت ظهر اخراج  مي نماي4
اي كنعان، اي زمين فلسطينيان كالم خداوند به ضد شما است و من تو را چنان هالك مي كنم كه .  واي بر امت كَريتيان كه بر ساحل دريا ساكنند5

  كسي در تو ساكن نخواهد بود،
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  بود، و ساحل دريا موضع مرتع هاي شبانان و آغلهاي گوسفندان خواهد 6
شبگاهان در خانه هاي اَشْقَلون خواهند خوابيد زيرا يهوه خدايشان از ايشان .  و ساحل دريا براي بقية خاندان يهودا خواهد بود تا در آن بچرند7

 .تفقّد نموده، اسيران ايشان را بازخواهد آورد
  . و بر سرحدّ ايشان فخر مي نمايند مالمت موآب و سرزنش بني عمون را شنيدم كه چگونه قوم مرا مالمت مي كنند8
محل خارها و . به حيات خودم قَسم كه موآب مثل سدوم و بني عمون مثل عموره خواهد شد:  بنابراين، يهوه صبايوت خداي اسرائيل مي گويد9

  .ان را به تصرف خواهند آوردبقية قوم من آنها را غارت خواهند نمود و بقية امت من ايش. حفرهاي نمك و ويراني ابدي خواهد شد
  . اين به سبب تكبر ايشان بر ايشان وارد خواهد آمد زيرا كه قوم يهوه صبايوت را مالمت نموده، بر ايشان فخر كردند10
اهد بود زيرا كه تمامي خدايان جهان را زايل خواهد ساخت و جميع جزاير امت ها هركدام از جاي خود او  پس خداوند به ضد ايشان مهيب خو11

 .را عبادت خواهند كرد
 . و شما نيز اي حبشيان به شمشير من كشته خواهيد شد12
  .ه زمين خشك مثل بيابان مبدل خواهد نمود و دست خود را بر زمين شمال دراز كرده، آشور را هالك خواهد كرد و نينوي را به ويراني و ب13
 و گله ها و تمامي حيوانات امت ها درميانش خواهند خوابيد و مرغ سقّا و خارپشت بر تاجهاي ستونهايش منزل خواهند گرفت و آواز سراينده 14

  .برهنه خواهد كرداز پنجره هايش مسموع خواهد شد و خرابي بر آستانه هايش خواهد بود زيرا كه چوب سرو آزادش را 
! چگونه خراب شد» .من هستم و غير از من ديگري نيست«:  اين است شهر فرحناك كه در اطمينان ساكن مي بود و در دل خود مي گفت15

 !هركه از آن عبور كند بر آن سخريه كرده، دست خود را خواهد جنبانيد! خوابگاه حيوانات گرديده است
  
3 

  ! جسِ ظلم كننده واي بر شهر فتنه انگيزِ ن1
  . آواز را نمي شنود و تأديب را نمي پذيرد و بر خداوند توكّل نمي نمايد و بر خداي خود تقرب نمي جويد2
  . سرورانش در اندرونش شيران غران و داورانش گرگان شب كه چيزي تا صبح باقي نمي گذارند3
  .و به شريعت مخالفت مي ورزيدندكاهنانش قدس را نجس مي سازند .  انبيايش مغرور و خيانتكارند4
هر بامداد حكم خود را روشن مي سازد و كوتاهي نمي كند، اما مرد ظالم حيا را نمي .  خداوند در اندرونش عادل است و بي انصافي نمي نمايد5

  . داند
شهرهاي . ده ام كه عبوركننده اي نباشد امت ها را منقطع ساخته ام كه برجهاي ايشان خراب شده است و كوچه هاي ايشان را چنان ويران كر6

  .ايشان چنان منهدم گرديده است كه نه انساني و نه ساكني باقي مانده است
لكن . تا آنكه مسكن او معدوم نمي شد، موافق هرآنچه بر او تعيين نموده بودم. كاش كه از من مي ترسيدي و تأديب را مي پذيرفتي:  و گفتم7

 .مال خود را فاسد گردانيدندايشان صبح زود برخاسته، اع
براي من منتظر باشيد تا روزي كه به جهت غارت برخيزم زيرا كه قصد من اين است كه امت ها را جمع نمايم و :  بنابراين خداوند مي گويد8

  . سوخته خواهد شدممالك را فراهم آورم تا غضب خود و تمامي حدت خشم خويش را بر ايشان بريزم زيراكه تمامي جهان به آتش غيرت من
  . زيرا كه در آن زمان، زبان پاك به امت ها باز خواهم داد تا جميع ايشان اسم يهوه را بخوانند و به يك دل او را عبادت نمايند9
  . از ماوراي نهرهاي حبش پرستندگانم يعني دختر پراكندگانم هديه اي براي من خواهند آورد10
ه من عصيان ورزيده اي خجل نخواهي شد زيرا كه در آن زمان آناني را كه از تكبر تو مسرورند، از ميانت  در آن روز از همة اعمالت كه ب11

  .دورخواهم كرد و بار ديگر در كوه مقدس من تكبر نخواهي نمود
  . اما درميان تو قومي ذليل و مسكين باقي خواهم گذاشت و ايشان بر اسم خداوند توكّل خواهند نمود12
ية اسرائيل بي انصافي نخواهند نمود و دروغ نخواهند گفت و در دهان ايشان زبان فريبنده يافت نخواهد شد زيرا كه ايشان چرا كرده، به  و بق13

 .آرامي خواهند خوابيد و ترساننده اي نخواهد بود
  !شادمان شو و وجد نمااي دختر اورشليم به تمامي دل ! اي اسرائيل آواز شادماني بده!  اي دختر صهيون ترنّم نما14
  .يهوه پادشاه اسرائيل درميان تو است پس بار ديگر بال را نخواهي ديد.  خداوند عقوبت هاي تو را برداشته و دشمنانت را دور كرده است15
  !اي صهيون دستهاي تو سست نشود!  در آن روز به اورشليم گفته خواهد شد كه مترس16
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 .  او بر تو شادي بسيار خواهد نمود و در محبت خود آرامي خواهد نمود.  و نجات خواهد داد يهوه خدايت درميان تو قدير است17

  . آناني را كه به جهت عيدها محزون مي باشند و از آن تو هستند، جمع خواهم نمود  كه عار بر ايشان بار سنگين مي بود18
ات خواهم رسانيد و لنگان را خواهم رهانيد و رانده شدگان را جمع خواهم كرد و  اينك در  آن زمان بر همة آناني كه بر تو ظلم مي كردند، مكاف19

  .آناني را كه عار ايشان در تمامي زمين مي بود محل تسبيح و اسم خواهم گردانيد
را بنظر شما بازآورم، حيني كه اسيران شما :  در آن زمان شما را درخواهم آورد و در آن زمان شما را جمع خواهم كرد زيرا خداوند مي گويد20

 .آنگاه شما را درميان تمامي قوم هاي زمين محل اسم و تسبيح خواهم گردانيد
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 كتاب حجئ نبي
 
 
1 

 در روز اول ماه ششم از سال دومِ داريوش پادشاه، كالم خداوند به واسطة حجئ نبي و به زَربابِل بن شألْتيئيل والي يهودا و به يهوشَع بن يهو صادق 1
 :رئيس كَهنه رسيده، گفت

 . وقت آمدن ما يعني وقت بنا نمودن خانة خداوند نرسيده استاين قوم مي گويند:  يهوه صبايوت تكلّم نموده، چنين مي فرمايد2
 : پس كالم خداوند به واسطة حجي نبي نازل شده، گفت3
  آيا وقت شماست كه شما در خانه هاي مسقَّف خود ساكن شويد و اين خانه خراب بماند؟4

 .زيد پس حال يهوه صبايوت چنين مي گويد دل خود را به راههاي خويش مشغول سا5
رخت مي پوشيد اما گرم نمي شويد و آنكه . مي خوريد اما سير نمي شويد و مي نوشيد ليكن سيراب نمي گرديد.  بسيار كاشته ايد و اندك حاصل مي كنيد6

 .     سوراخ دار مي گذارد مزد مي گيريد، مزد خويش را در كيسة

 .شغول سازيددل خود را به راههاي خود م:  پس يهوه صبايوت چنين مي گويد7
 .  از آن راضي شده، جالل خواهم يافت :مي گويد  به كوه برآمده و چوب آورده، خانه را بنا نماييد و خداوند8

  يهوه صبايوت مي پرسد كه سبب اين چيست؟ سبب اين است كه خانة.  منتظر بسيار بوديد و اينك كم شد و چون آن را به خانه آوريد من بر آن دميدم9
 . مي ماند و هركدام از شما به خانة خويش مي شتابيدمن را خراب

 . از اين سبب، آسمانها بخاطر شما از شبنم بازداشته مي شود و زمين از محصولش باز داشته مي گردد10
مي مشقّت هاي دستها  و من بر زمين و بر كوهها و بر غلّه و عصير انگور و روغن زيتون و بر هرآنچه زمين مي روياند و بر انسان و بهايم و تما11

 .خشكسالي را خواندم
 آنگاه زَربابِل بن شَألْتَيئيل و يهوشَع بن يهوصادق رئيس كَهنَه و تمامي بقية قوم به قول يهوه خداي خود و به كالم حجي نبي چنانكه يهوه خداي ايشان 12

 .او را فرستاده بود گوش دادند، و قوم از خداوند ترسيدند
 .خداوند مي گويد كه من با شما هستم: ، رسول خداوند، پيغام خداوند را براي قوم بيان كرده، گفت و حجي13
 و خداوند روح زَربِابل بن شألْتَئيل والي يهودا و روح يهوشْع بن يهوصادق، رئيس كَهنَه، و روح تمامي بقّية قوم را برانگيزانيد تا بروند و در خانة يهوه 14

 .ود به كار پردازندصبايوت خداي خ
 .  در روز بيست و چهارم ماه ششم از سال دوم داريوش پادشاه، اين واقع شد15

 
2 

 : در روز بيست و يكم ماه هفتم، كالم خداوند بواسطة حجي نبي نازل شده، گفت1
 :خطاب كرده، بگو بقّية قوم را   زَربِابلبن شَأتَيئيل والي يهودا و يهوشع بن يهوصادق رئيس كَهنَه،2
 كيست در ميان شما كه باقي مانده و اين خانه را در جالل نخستينش ديده باشد؟ پس اآلن در نظر شما چگونه مي نمايد؟ آيا در نظر شما ناچيز نمي 3

 نمايد؟

 دل باش و اي تمامي قوم زمين قوي دل باشيد و اي زَربابِل قوي دل باش واي تمامي يهوشَع بن يهوصادق رئيس كَهنَه قوي:  اما اآلن خداوند مي گويد4
 .خداوند مي فرمايد كه مشغول بشويد زيرا كه من با شما هستم، قول يهوه صبايوت اين است

 . برحسب كالم آن عهدي كه در حين بيرون آوردن شما از مصر با شما بستم و چونكه روح من در ميان شما قيايم مي باشد، ترسان مباشيد5
 .يك دفعة ديگر وآن نيز بعد از اندك زماني، آسمانها و زمين و دريا و خشكي در متزلزل خواهم ساخت:  زيراكه يهوه صبايوت چنين مي گويد6
 . و تمامي امت ها متزلزل خواهم ساخت و فضيلت جميع امت ها خواهند آمد و يهوه صبايوت مي گويد كه اين خانه را از جالل پر خواهم ساخت7
 .نقره از آن من وطال از آن من است: هوه صبايوت مي گويد ي8
قول يهوه صبايوت اين . جالل آخر اين خانه از جالل نخستينش عظيم تر خواهد بود و در اين مكان، سالمتي را خواهم بخشيد:  يهوه صبايوت مي گويد9

 . است

 :واسطة حجي نبي نازل شده، گفت در روز بيست و چهارم ماه نهم از سال دوم داريوش، كالم خداوند ب10
 . شريعت سؤال كن و بپرس از كاهنان دربارة:  يهوه صبايوت چنين مي گويد11
 اگر كسي گوشت مقدس را در دامن جامة خود بردارد و دامنش به نان يا آش يا شراب يا روغن يا به هر قسم خوراك ديگر برخورد ، آيا مقدس خواهد 12

 .دادند كه نيشد؟ و كاهنان جواب 
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اگر كسي كه از ميتي نجس شده باشد، يكي از اينها را لمس نمايد، آيا آن نجس خواهد شد؟ و كاهنان در جواب گفتند كه نجس خواهد :  پس حجي پرسيد13
 .شد

 باشند و همة اعمال دستهاي ايشان چنين خداوند   مي فرمايد اين قوم همچنين هستند و اين امت به نظر من همچنين مي:  پس حجي تكلّم نموده، گفت14
 .است و هر هديه اي كه در آنجا مي برند نجس مي باشد

 .  و اآلن دل خود را مشغول سازيد از اين روز قبل از اين، پيش از آنكه سنگي بر سنگي در هيكل خداوند گذاشته شود15

 .من بود و چون كسي به ميخانه مي آمد تا پنجاه رطل از آن بكشَد، فقط بيست رطل بود در تمامي اين ايام چون كسي به تودة بيست من مي آمد فقط ده 16
 .ليكن خداوند مي گويد بسوي من بازگشت ننموديد.  و شما را و تمامي اعمال دستهاي شما را به باد سموم و يرقان و تگرگ زدم17
روز بيست و چهارم ماه نهم، از روزي كه بنياد هيكل خداوند نهاده شد، دل خود را مشغول  اآلن دل خود را مشغول سازيد از اين روز به بعد، يعني از 18

 .سازيد
 .  آيا تخم هنوز در انبار است و مو و انجير و انار و درخت زيتون هنوز ميوة خود را نياورده اند؟ از اين رو بركت خواهم داد19

 :ر حجي نازل شده، گفت و كالم خداوند بار دوم در بيست و چهارم ماه ب20
 .من آسمانها و زمين را متزلزل خواهم ساخت:  زَزُبابل والي يهودا را خطاب كرده، بگو21
 و كرسي ممالك را واژگون خواهم نمود و قوت ممالك امت ها را هالك خواهم ساخت و ارابه ها وسواران آنها را سرنگون خواهم كرد و اسبها و 22

 . ير يكديگر خواهند افتادسواران آنها به شمش

 تو را خواهم گرفت و خداوند مي گويد كه تو را مثل نگين خاتم خواهم ساخت زيرا  در آن روز اي بندة من زَربابِل بن شَألْتيئيل،:  يهوه صبايوت مي گويد23
 .قول يهوه صبايوت اين است. كه من تو را برگزيده ام
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 كتاب زَكَرياي نبي

  
  
1 

  : در ماه هشتم از سال دوم داريوش، كالم خداوند بر زَكَريا ابن بركيا ابن عدوي نبي نازل شده، گفت
  . خداوند بر پدران شما بسيار غضبناك بود2
من به سوي : هوه صبايوت مي گويدو ي. قول يهوه صبايوت اين است. يهوه صبايوت چنين مي گويد بسوي من بازگشت كنيد:  پس به ايشان بگو3

  .  شما رجوع خواهم نمود
 شما مثل پدران خود مباشيد كه انبيا سلَف ايشان را ندا كرده، گفتند يهوه صبايوت چنين مي گويد از راههاي زشت خود و از اعمال بد خويش 4

  .بازگشت نماييد، اما خداوند مي گويد كه ايشان نشنيدند و به من گوش ندادند
  پدران شما كجا هستند و آيا انبيا هميشه زنده مي مانند؟ 5
 ليكن كالم و فرايض من كه به بندگان خود انبيا امر فرموده بودم، آيا پدران شما را درنگرفت؟ و چون ايشان بازگشت نمودند، گفتند چنانكه 6

 .ا عمل نموده استيهوه صبايوت قصد نمود كه موافق راهها و اعمال ما به ما عمل نمايد همچنان به م
  : در روز بيست و چهارم ماه يازدهم كه ماه شَباط باشد، از سال دوم داريوش، كالم خداوند بر زَكَريا ابن بركيا ابن عدوي نبي نازل شده، گفت7
ب او اسبان سرخ و زرد و  در وقت شب ديدم كه اينك مردي بر اسب سرخ سوار بود و درميان درختان آس كه در وادي بود ايستاده و در عق8

  .سفيد بود
  .من تو را نشان مي دهم كه اينها چيستند: اي آقايم اينها چيستند؟ و فرشته اي كه با من تكلّم مي نمود، مرا گفت:  و گفتم9

تردد نمودن در جهان اينها كساني مي باشند كه خداوند ايشان را براي :  پس آن مرد كه درميان درختان آس ايستاده بود، جواب داد و گفت10
  .فرستاده است

ما در جهان تردد نموده ايم و اينك تمامي جهان مستريح و :  و ايشان به فرشتة خداوند كه درميان درختان آس ايستاده بود جواب داده، گفتند11
  .آرام است

ا كه در اين هفتاد سال غضبناك مي بودي رحمت اي يهوه صبايوت تا به كي بر اورشليم و شهرهاي يهود:  و فرشتة خداوند جواب داده، گفت12
  نخواهي نمود؟      

 . و خداوند با سخنان نيكو و كالم تسلّي آميز آن فرشته اي را كه با من تكلّم مي نمود جواب داد13
  .صَهيون غيرت عظيمي داشتمدربارة اورشليم و : ندا كرده بگو يهوه صبايوت چنين مي گويد:  پس فرشته اي كه با من تكلّم مي نمود مرا گفت14
  . و بر امت هاي مطمئن سخت غضبناك شدم زيرا كه اندك غضبناك مي بودم ليكن ايشان بال را زياده كردند15
قول يهوه صبايوت اين است و . به اورشليم با رحمت ها رجوع خواهم نمود و خانة من در آن بنا خواهد شد:  بنابراين خداوند چنين مي گويد16

  .كاري بر اورشليم كشيده خواهد شدريسمان
شهرهاي من بار ديگر به سعادتمندي لبريز خواهد شد و خداوند صَهيون را باز تسلّي :  بار ديگر ندا كرده، بگو كه يهوه صبايوت چنين مي گويد17

  .خواهد داد و اورشليم را بار ديگر خواهد برگزيد

  . چهارشاخ بود پس چشمان خود را برافراشته، نگريستم و اينك18
اينها شاخها مي باشند كه يهودا و اسرائيل و اورشليم را پراكنده : اينها چيستند؟ او مرا گفت:  و به فرشته اي كه با من تكلّم مي نمود گفتم19

  .ساخته اند
  . و خداوند چهار آهنگر به من نشان داد20
شاخها مي باشند كه يهودا را چنان پراكنده نموده اند كه احدي سر خود را بلند نمي آنها : اينان براي چه كار مي آيند؟ او در جواب گفت:  و گفتم21

و اينها مي آيند تا آنها را بترسانند و شاخهاي امت هايي را كه شاخ خود را بر زمين يهودا برافراشته، آن را پراكنده ساخته اند بيرون . تواند كرد
  .افكنند
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  .ريستم و مردي كه ريسمانكاري به دست خود داشت ديدم و چشمان خود را برافراشته، نگ
  .به جهت پيمودن اورشليم تا ببينم عرضش چه و طولش چه مي باشد:  و گفتم كه كجا مي روي؟ او مرا گفت2

   و اينك فرشته اي كه با من تكلّم مي نمود بيرون رفت و فرشتة ديگر براي مالقات وي بيرون آمده،3
و بهايمي كه در اندرونش خواهند بود، مثل دهات بي  اورشليم به سبب كثرت مردمان: اين جوان را خطاب كرده، بگوبشتاب و :  وي را گفت4

  .حصار مسكون خواهد شد
  . و خداوند مي گويد كه من به اطرافش ديواري آتشين خواهم بود و در اندرونش جالل خواهم بود5
  .قول خداوند اين است. زيرا كه شما را مثل چهار باد آسمان پراكنده ساخته ام هان هان خداوند مي گويد از زمين شمال بگريزيد 6
  .  هان اي صهيون كه با دختر بابل ساكن هستي، خويشتن را رستگار ساز7
نمايد مردمك  چنين مي گويد كه هركه شما را لمس   زيرا يهوه صبايوت كه مرا بعد از جالل نزد امت هايي كه شما را غارت كردند فرستاده است،8

 .چشم او را لمس نموده است
زيرا اينك من دست خود را بر ايشان خواهم افشاند و ايشان غارت بندگان خودشان خواهند شد و شما خواهيد دانست كه يهوه صبايوت مرا  9

  . فرستاده است
  .و ساكن خواهم شد اي دختر صهيون ترنّم نما و شادي كن زيرا خداوند مي گويد كه اينك مي آيم و درميان ت10
 و در آن روز امت هاي بسيار به خداوند ملْصَق شده، قوم من خواهند شد و من درميان تو سكني خواهم گرفت و خواهي دانست كه يهوه 11

  .صبايوت مرا نزد تو فرستاده است
  .ر ديگر خواهد برگزيد و خداوند يهودا را در زمين مقدس براي ملك خود به تصّرف خواهد آورد و اورشليم را با12
  . اي تمامي بشر به حضور خداوند خاموش باشيد زيرا كه او از ساكن مقدس خود برخاسته است13

  
3 

  . و يهوشَع رئيس كهنه را به من نشان داد كه به حضور فرشتة خداوند ايستاده بود و شيطان به دست راست وي ايستاده، تا با او مخاصمه نمايد
آيا اين نيم سوزي نيست . خداوند كه اورشليم را برگزيده است تو را نهيب نمايد! اي شيطان خداوند تو را نهيب نمايد«: شيطان گفت و خداوند به 2

  كه از ميان آتش ربوده شده است؟
ببين : و او را گفت.  كنيدلباس پليد را از برش بيرون:  و يهوشع به لباس پليد ملبس بود و به حضور فرشته ايستاده بودند خطاب كرده، گفت3

  .عصيانت را از تو بيرون كردم و لباس فاخر به تو پوشانيدم
 .پس عمامة طاهر بر سرش گذاردند و او را به لباس پوشانيدند و فرشتة خداوند ايستاده بود.  و من گفتم كه عمامة طاهر بر سرش بگذارند5
  : و فرشتة خداوند يهوشَع را اعالم نموده، گفت6
اگر به طريق هاي من سلوك نمايي و وديعت مرا نگاه داري تو نيز خانة مرا داوري خواهي نمود و صحن هاي : هوه صبايوت چنين مي فرمايد ي7

  . مرا محافظت خواهي كرد و تو را درميان آناني كه نزد من مي ايستند بار خواهم داد
بشنويد زيرا كه اينك من بندة . ر تو مي نشينند، زيرا كه ايشان مردان عالمت هستند پس اي يهوشَع رئيس كَهنه بشنو تو و رفقايت كه به حضو8

  . خود شاخه را خواهم آورد
اينك يهوه صبايوت مي گويد كه من نقش آن را رقم .  و همانا آن سنگي كه به حضور يهوشَع مي گذارم، بر يك سنگ هفت چشم مي باشد9

  .ك روز رفع خواهم نمودخواهم كرد و عصيان اين زمين را در ي
  . و يهوه صبايوت مي گويد كه هركدام از شما همساية خود را زير مو و زير انجير خويش دعوت خواهيد نمود10

  
4 

   و فرشته اي كه با من تكلّم مي نمود، برگشته، مرا مثل شخصي كه از خواب بيدار شود بيدار كرد،
كردم و اينك شمعداني كه تمامش طالست و روغندانش بر سرش و هفت چراغش بر آن است و هر نظر : چه چيز مي بيني؟ گفتم:  و به من گفت2

  .چراغ كه بر سرش و هفت چراغش بر آن است و هر چراغ كه بر سرش مي باشد هفت لوله دارد
 . و به پهلوي آن دو درخت زيتون كه يكي بطرف راست روغندان و ديگري بطرف چپش مي باشد3
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  اي آقايم اينها چه مي باشد؟: وده، فرشته اي را كه با من تكلّم مي نمود خطاب كرده، گفتم و من توجه نم4
 .نه اي آقايم: آيا نمي داني كه اينها چيست؟ گفتم:  و فرشته اي كه با من تكلّم مي نمود مرا جواب داد و گفت5
  .قول يهوه صبايوت اين است. ه به قدرت و نه به قوت بلكه به روح منن: اين است كالمي كه خداوند به زَربابِل مي گويد:  او در جواب من گفت6
 اي كوه بزرگ تو چيستي؟ در حضور زَربابِل به همواري مبدل خواهي شد و سنگ سر آن را بيرون خواهد آورد و صدا خواهند زد فيض فيض 7

  .بر آن باشد

  :        وكالم خداوند برمن نازل شده، گفت8
9ابِل اين خانه را بنياد نهاد و دستهاي وي آن را تمام خواهد كرد و خواهي دانست كه يهوه صبايوت مرا نزد شما فرستاده است دستهاي زَرب.  
و اينها .  زيرا كيست كه روز امور كوچك را خوار شمارد زيرا كه اين هفت مسرور خواهند شد حيني كه شاقول را در دست زربابِل مي بينند10

 .د هستند كه در تمامي جهان تردد مي نمايندچشمان خداون
 اين دو درخت زيتون كه بطرف راست و بطرف چپ شمعدان هستند چه مي باشند؟:  پس من او را خطاب كرده، گفتم11

 ند؟ و بار ديگر او را خطاب كرده، گفتم كه اين دو شاخة زيتون به پهلوي دو لولة زريتي كه روغن طال را از خود مي ريزد چيست12

  .نه اي آقايم: آيا نمي داني كه اينها چيستند؟ گفتم:  او مرا جواب داده، گفت13
 .اينها پسران روغن زيت مي باشند كه نزد مالك تمامي جهان مي ايستند:  گفت14
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  .  و باز چشمان خود را برافراشته، نگريستم و طوماري پران ديدم
  .وماري پران مي بينم كه طولش بيست ذراع و عرضش ده ذراع مي باشدط: چه چيز مي بيني؟ گفتم:  و او مرا گفت2
اين است آن لعنتي كه بر روي تمامي جهان بيرون مي رود، زيراكه از اين طرف هر دزد موافق آن منقطع خواهد شد و از آن طرف :  او مرا گفت3

  .هركه سوگند خورد موافق آن منقطع خواهد گرديد
من آن را بيرون خواهم فرستاد و به خانة دزد و به خانة هركه به اسم من قسم دروغ خورد داخل خواهد شد و :  يهوه صبايوت مي گويد4

  .درميان خانه اش نزيل شده، آن را با چوبهايش و سنگهايش منهدم خواهم ساخت

  كه اينكه بيرون مي رود چيست؟چشمان خود را برافراشته ببين:  پس فرشته اي كه با من تكلّم مي نمود بيرون آمده، مرا گفت5

 .اين است آن ايفايي كه بيرون مي رود و گفت نمايش ايشان در تمامي جهان اين است: اين چيست؟ او جواب داد:  گفتم6
  .و زَني درميان ايفا نشسته بود.  و اينك وزنه اي از سرب برداشته شد7
  . و آن سنگ سرب را بر دهنه اش نهادپس وي را درميان ايفا انداخت . اين شرارت است:  و او گفت8
 پس چشمان خود را برافراشته، نگريستم و اينك دو زن بيرون آمدند و باد در بالهاي ايشان بود و بالهاي ايشان مثل بالهاي لَق لَق بود و ايفا را 9

 .به ميان زمين و آسمان برداشتند
  ايفا را كجا مي برند؟اينها:  پس به فرشته اي كه با من تكلّم مي نمود گفتم10

  .تا خانه اي در زمين شنْعار براي وي بنا نمايند و چون آن مهيا شود آنگاه او در آنجا بر پاية خود برقرار خواهد شد«:  او مرا جواب داد11
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  . كوههاي مسين بود و بار ديگر چشمان خود را برافراشته، نگريستم و اينك چهار ارابه از ميان دو كوه بيرون مي رفت و كوهها 
   در ارابة اول اسبان سرخ و در ارابة دوم اسبان سياه،  2
  . و در ارابة سوم اسبان سفيد و در ارابة چهارم اسبان ابلقِ قوي بود3
  اي آقايم اينها چيستند؟:  و فرشته را كه با من تكلّم مي نمود خطاب كرده، گفتم4
  . افالك مي باشند كه از ايستادن به حضور مالك تمامي جهان بيرون مي رونداينها چهار روح:  فرشته در جواب من گفت5
 اما آنكه اسبان سياه را دارد، اينها بسوي زمين شمال بيرون مي روند و اسبان سفيد در عقب آنها بيرون مي روند و ابلقها به زمين جنوب 6

  . بيرون مي روند
  .پس در جهان گردش كردند.  بروند و در جهان گردش نماييد و آن اسبان قوي بيرون رفته، آرزو دارند كه7
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 . ببين آنهايي كه به زمين شمال بيرون رفته اند، خشم مرا در زمين شمال فرو نشانيدند:  و او به من ندا درداد و مرا خطاب كرده، گفت8

  : و كالم خداوند به من نازل شده،گفت9
10ا و يلْداي و طُوبيا داخل شو از اسيران يعني از حا ابن صَفَيوشييا كه از بابل آمده اند بگير و در همان روز بيا وبه خانة يعد.  
  .  پس نقره و طال بگير و تاجي ساخته، آن را بر سر يهوشَع بن يهوه صادق رئيس كَهنه بگذار11
ه به شاخه مسمي است و از مكان خود خواهد روييد و اينك مردي ك:  يهوه صبايوت چنين مي فرمايد و مي گويد : و او را خطاب كرده، بگو12

  .هيكل خداوند را بنا خواند نمود
 پس هيكل خداوند را بنا خواهد نمود و جالل را متحمل خواهد شد و بر كرسي او جلوس نموده، حكمراني خواهد كرد و بر كرسي او كاهن 13

  .خواهد بود و مشورت سالمتي درميان هر دو ايشان خواهد بود
  . و آن تاج براي حالَم و طوبيا و يِدعيا و حين بن صَفَنْيا به جهت يادگاري در هيكل خواهد بود14
و اگر قول .  و آناني كه دورند خواهند آمد و در هيكل خداوند بنا خواهند نمود و خواهيد دانست كه يهوه صبايوت مرا نزد شما فرستاده است 15

 . ت نماييد اين واقع خواهد شديهوه خداي خويش را بكلّي اطاع
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  . و در سال چهارم داريوش پادشاه واقع شد كه كالم خداوند در روز چهارم ماه نهم كه  ماه كسلُو باشد بر زكريا نازل شد
  . و اهل بيت ئيل يعني شَراصَر و رجِم ملك و كسان ايشان فرستاده بودند تا از خداوند مسألت نمايند2
آيا در ماه پنجم مي بايد كه من گريه كنم و زهد ورزم كه چنانكه در : ني كه در خانه يهوه صبايوت بودند و به انبيا تكلّم نموده، گفتند و به كاهنا3

 اين سالها كردم؟ 

  : پس كالم يهوه صبايوت به من نازل شده، گفت4
اه پنجم روزه داشتيد و نوحه گري نموديد، آيا براي من هرگز چون در اين هفتاد سال در م:  تمامي قوم زمين و كاهنان را خطاب كرده، بگو5

  روزه مي داشتيد؟ 
   و چون مي خوريد و چون مي نوشيد، آيا به جهت خود نمي خوريد و براي خود نمي نوشيد؟6
ورش و جنوب و هامون  آيا كالمي را كه خداوند به واسطة انبياي سلف ندا كرد، هنگامي كه اورشليم مسكون و امن مي بود و شهرهاي مجا7

 مسكون مي بود نمي دانيد؟ 

  :     وكالم خداوند بر زكريا نازل شده، گفت8
  .براستي داوري نماييد و با يكديگر احسان و لطف معمول داريد:  يهوه صبايوت امر فرموده، چنين مي گويد9
  . بر يكديگر بدي مينديشيد و بر بيوه زنان و يتيمان و غريبان و فقيران ظلم منماييد و در دلهاي خود10
  . اما ايشان از گوش گرفتن ابا نمودند و سركشي كرده، گوشهاي خود را از شنيدن سنگين ساختند11
 بلكه دلهاي خويش را مثل الماس سخت نمودند تا شريعت و كالمي را كه يهوه صبايوت به روح خود به واسطة انبياي سلف فرستاده بود 12

  . عظيمي از جانب يهوه صبايوت صادر شدنشنوند، بنابراين خشم 
  . پس واقع خواهد شد چنانكه او ندا كرد و ايشان نشنيدند، همچنان يهوه صباوت مي گويد ايشان فرياد خواهند برآورد و من نخواهم شنيد13
قب ايشان چنان ويران خواهد شد كه  و ايشان را بر روي تمامي امت هايي كه نشناخته بودند، به گردباد پراكنده خواهم ساخت و زمين در ع14

 .پس زمين مرغوب را ويران ساخته اند. كسي در آن عبور و تردد نخواهد كرد
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  : و كالم يهوه صبايوت بر من نازل شده، گفت
  .براي صهيون غيرت عظيمي دارم و با غضبِ سخت برايش غيور هستم: يهوه صبايوت چنين مي فرمايد 2
به صهيون مراجعت نموده ام و درميان اورشليم ساكن خواهم شد و اورشليم به شهر حق و كوه يهوه صبايوت به كوه :  خداوند چنين مي گويد3

  .مقدس مسمي خواهد شد
مردان پير و زنان پير باز در كوچه هاي اورشليم خواهند نشست و هر يكي از ايشان به سبب زيادتي عمر :  يهوه صبايوت چنين مي گويد4

  .  در دست خود خواهد داشتعصاي خود را

755



  . و كوچه هاي شهر از پسران و دختران كه در كوچه هايش بازي    مي كنند، پر خواهد شد5
اگر اين امر در اين روزها به نظر بقية اين قوم عجيب اين قوم عجيب نمايد آيا در نظر من عجيب خواهد نمود؟ :  يهوه صبايوت چنين مي گويد6

 .ستقول يهوه صبايوت اين ا
  .اينك من قوم خود را از زمين مشرق و از زمين مغرب آفتاب خواهم رهانيد:  يهوه صبايوت چنين مي گويد7
  . و ايشان را خواهم آورد كه در اورشليم سكونت نمايند و ايشان قوم من خواهند بود و من براستي و عدالت خداي ايشان خواهم بود8
 قوي شود، اي كساني كه در اين ايام اين كالم را از زبان انبيا شنيديد كه آن در روزي كه بنياد دستهاي شما:  يهوه صبايوت چنين مي گويد9

  .خانة يهوه صبايوت را براي بنا نمودن هيكل نهادند، واقع شد
ي كرد هيچ سالمتي نبود  زيرا قبل از اين ايام مزدي براي انسان نبود و نه مزدي به جهت حيوان؛ و به سبب دشمن براي هركه خروج و دخول م10

  .و من همة كسان را به ضد يكديگر واداشتم
  .   من براي بقية اين قوم مثل ايام سابق نخواهم بود:  اما االن يهوه صبايوت مي گويد11
ش را خواهد بخشيد  زيرا كه زرعِ سالمتي خواهد بود و مو ميوة خود را خواهد داد و زمين محصول خود را خواهد آورد و آسمان شبنم خوي12

  .و من بقية اين قوم را مالك جميع اين چيزها خواهم گردانيد
 و واقع خواهد شد چنانكه شما اي خاندان يهودا و اي خاندان اسرائيل درميان امت ها مورد لعنت شده ايد، همچنان شما را نجات خواهم داد تا 13

   .مورد بركت بشويد؛ پس مترسيد و دستهاي شما قوي باشد
چنانكه قصد نمودم كه به شما بدي برسانم حيني كه پدران شما خشم مرا به هيجان آوردند و يهوه :  زيرا كه يهوه صبايوت چنين مي گويد14

  .صبايوت مي گويد كه از آن پشيمان نشدم
  . پس ترسان مباشيد. احسان نمايم همچنين در اين روزها رجوع نموده، قصد خواهم نمود كه به اورشليم و خاندان يهودا 15
  . با يكديگر راست گوييد و در دروازه هاي خود انصاف و داوري سالمتي را اجرا داريد:  و اين است كارهايي كه بايد بكنيد16
 .رت دارم و در دلهاي خود براي يكديگر بدي مينديشيد و قَسم دروغ را دوست مداريد، زيرا خداوند مي گويد از همة اين كارها نف17
  : و كالم يهوه صبايوت بر من نازل شده، گفت18
روزة   ماه چهارم و روزة ماه پنجم و روزة ماه هفتم و روزة ماه دهم براي خاندان يهودا به شادماني و سرور : يهوه صبايوت چنين مي گويد 19

  .پس راستي و سالمتي را دوست بداريد. و عيدهاي خوش مبدل خواهد شد
  .بار ديگر واقع خواهد شد كه قوم ها و ساكنان شهرهاي بسياري خواهند آمد: وت چنين مي گويد يهوه صباي20
  .بياييد برويم تا از خداوند مسألت نماييم و يهوه صبايوت را بطلبيم و من نيز خواهم آمد:  و ساكنان يك شهر به شهر ديگر رفته، خواهند گفت21
  .ند آمد تا يهوه صبايوت را در اورشليم بطلبند و از خداوند مسألت نمايند و قوم هاي بسيار و امت هاي عظيم خواه22
 يهوه صبايوت چنين مي گويد در آن روزها ده نفر از همة زبانهاي امت ها به دامن شخص يهودي چنگ زده، متمسك خواهند شد و خواهند 23

 .گفت همراه شما مي آييم زيرا شنيده ايم كه خدا با شما است
 
9 

 كالم خداوند بر زمين حدراخ نازل مي شود و دمشق محل آن مي باشد، زيرا كه نظر انسان و نظر تمامي اسباط اسرائيل بسوي خداوند  وحيِ
  . است

  . و بر حماتْ نيز كه مجاور آن است و بر صور و مبدون اگر چه بسيار دانشمند مي باشد2
  .  غبار و طال را مانند گلِ كوچه ها انباشت و صور براي خود مالذي منيع ساخت و نقره را مثل3
  . اينك خداوند او را اخراج خواهد كرد و قوتش را كه در دريا مي باشد، تلف خواهد ساخت و خودش به آتش سوخته خواهد شد4
و خجل خواهد گرديد و پادشاه از غَزَّه  اَشْقَلُون چون اين را بيند خواهد ترسيد و غَزَّه بسيار دردناك خواهد شد و غَقْرون نيز زيراكه اعتماد ا5

  .هالك خواهد شد و اَشْقَلُون مسكون نخواهد گشت
  . و حرام زاده اي در اَشْدود جلوس خواهد نمود و حشمت فلسطينيان را منقطع خواهم ساخت6
هت خداي ما خواهد بود و خودش مثل اميري  و خون او را از دهانش بيرون خواهد آورد و رجاساتش را از ميان دندانهايش؛ و بقية او نيز به ج7

  .در يهودا و عقْرون مانند يبوسي خواهد شد
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 و من گرداگرد خانة خود به ضد لشكر اُردو خواهم زد تاكسي از آن عبور و مرور نكند و ظالم بار ديگر از ميان آنها گذر نخواهد كرد زيرا كه 8
 .حال به چشمان خود مشاهده نموده ام

او عادل و صاحب نجات و حليم مي . اينك پادشاه تو نزد تو مي آيد! ر صهيون بسيار وجد بنما و اي دختر اورشليم آواز شادماني بده اي دخت9
  .باشد و بر االغ و بر كُره بچة االغ سوار است

د و او با امت ها به سالمتي تكلّم خواهد  و من ارابه را از اَفْرايم و اسب را از اورشليم منقطع خواهم ساخت و كمان جنگي شكسته خواهد ش10
  .نمود و سلطنت او از دريا تا دريا و از نهر تا اقصاي زمين خواهد بود

  . و اما من اسيران تو را نيز به واسطة خون عهد تو از چاهي كه در آن آب نيست رها كردم11
  .   دهم كه به شما نصيب مضاعف رد خواهم نمودامروز نيز خبر مي .  اي اسيران اميد، به مالذ منيع مراجعت نماييد12
 زيرا كه يهودا را براي خود زه خواهم كرد و افرايم را تيركمان خواهم ساخت و پسران تو را اي صهيون به ضد پسران تو اي ياوان خواهم 13

 .برانگيخت و تو را مثل شمشير جبار خواهم گردانيد
  . و تير او مانند برق خواهد جست و خداوند يهوه كَرِنّا را نواخته، بر گردبادهاي جنوبي خواهد تاخت و خداوند باالي ايشان ظاهر خواهد شد14
 يهوه صبايوت ايشان را حمايت خواهد كرد و ايشان غذا خورده، سنگهاي فالخن را پايمال خواهند كرد و نوشيده، مثل از شراب نعره خواهند 15

  .بح پر خواهند شدزد و مثل جامها و مانند گوشه هاي مذ
  . و يهوه خداي ايشان ايشان را در آن روز مثل گوسفندان قوم خود خواهد رهانيد زيرا كه مانند جواهرِ تاج بر زمين او خواهند درخشيد16
 . گندم جوانان را و عصير انگور دوشيزگان را خرم خواهد ساخت.  زيرا كه حسن و زيبايي او چه قدر عظيم است17

  
10 

از خداوند كه برقها را مي سازد و او به ايشان باران فراوان هركس در زمينش گياه خواهد .  را در موسم باران آخر از خداوند بطلبيد باران
ن  زيرا كه تَرافيم سخن باطل مي گويند و فالگيران رؤياهاي دروغ مي بينند و خوابهاي باطل بيان مي كنند و تسلّي بيهوده مي دهند، از اي2. بخشيد

  .  جهت مثل گوسفندان آواره مي باشند و از نبودن شبان ذليل مي گردند
 خشم من بر شبانان مشتعل شده است و به بزهاي نر عقوبت خواهم رسانيد زيرا كه يهوه صبايوت از گلة خود يعني از خاندان يهودا تفقّد 3

  .خواهد نمود و ايشان را مثل اسب جنگي جالل خود خواهد گردانيد
  . و سنگ زاويه و از او ميخ و از او كمان جنگي و از او همة ستمكاران با هم بيرون مي آيند از ا4
 و ايشان مثل جباران دشمنان خود را در گلِ كوچه ها در عرصة جنگ پايمال خواهند كرد و محارب خواهند نمود زيرا خداوند با ايشان است و 5

 .اسب سواران خجل خواهند گرديد
يهودا را تقويت خواهم كرد و خاندان يوسف را خواهم رهانيد و ايشان را به امنيت ساكن خواهم گردانيد، زيراكه بر ايشان رحمت  و من خاندان 6

  .دارم و چنان خواهند بود كه گويا ايشان را ترك ننموده بودم، زيرا يهوه خداي ايشان من هستم؛ پس ايشان را اجابت خواهم نمود
7اران شده، دل ايشان گويا از شراب مسرور خواهد شد و پسران ايشان چون اين را بينند، شادي خواهند نمود و دل ايشان  و بني افرايم مثل جب

  .در خداوند وجد خواهد كرد
  .   و ايشان را صدا زده، جمع خواهم كرد زيرا كه ايشان را فديه داده ام و افزوده خواهند شد، چنانكه در قبل افزوده شده بودند8
  .ايشان را درميان قوم ها خواهم كاشت و مرا در مكان هاي بعيد بياد خواهند آورد و با پسران خود زيست نموده، مراجعت خواهند كرد و 9
 و ايشان را از زمين مصر بازخواهم آورد و از اَشّور جمع خواهم نمود و به زمين جِلْعاد و لبنان داخل خواهم ساخت و آن گنجايش ايشان را 10

  .  داشتنخواهد
 و او از درياي مصيبت عبور نموده، امواج دريا را خواهد زد و همة ژرفيهاي نهر خشك خواهد شد و حشمت اَشّور زايل خواهد گرديد و 11

  .عصاي مصر نيست خواهد شد
 .قول خداوند اين است.  و ايشان را در خداوند قوي خواهم ساخت و در نام او سالك خواهند شد12
  

11 

  .    درهاي خود را باز كن تا آتش، سروهاي آزاد تو را بسوزاند اي لبنان 
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  .اي بلوطهاي باشان ولوله نماييد زيرا كه جنگل منيع افتاده است.  اي صنوبر ولوِلَه نما زيرا كه سرو آزاد افتاده است و درختان بلند خراب شده2
 .  غرش شيران ژيان است زيرا كه شوكت اُردن ويران گرديده است صداي وِلْوِلَة شبانان است زيرا كه جالل ايشان خراب شده؛ صداي3

   يهوه خداي من چنين مي فرمايد كه گوسفندان ذبح را بچران 4
 خداوند متبارك باد زيرا كه دولتمند شده  : كه خريداران ايشان آنها را ذبح مي نمايند، و مجرم شمرده نمي شوند و فروشندگان ايشان مي گويند5

  .شبانان آنها بر ايشان شفقت ندارندو . ايم
بر ساكنان اين زمين بار ديگر ترحم نخواهم نمود و اينك من بر هركس از مردمان را به دست همسايه اش و به دست :  زيرا خداوند مي گويد6

  .پادشاهش تسليم خواهم نمود و زمين را ويران خواهند بخشيد
 چرانيدم و دو عصا براي خود گرفتم كه يكي از آنها نَغْمه ناميدم و ديگري را حبال نام نهادم و گله  ذبح يعني ضعيف ترين گله را  پس من به گلة7

  .را چرانيدم
  .  و در يك ماه سه شبان را منقطع ساختم و جان من از ايشان بيزار شد و جان ايشان نيز از من متنّفر گرديد8
  . ميرد و آنكه هالك شدني است هالك شود و باقي ماندگان گوشت يكديگر را بخورندآنكه مردني است ب. پس گفتم شما را نخواهم چرانيد9
  . پس عصاي خود نَغْمه را گرفته، آن را شكستم تا عهدي را كه با تمامي قوم ها بسته بودم شكسته باشم10
  .خداوند است پس در آن روز شكسته شد و آن ضعيف ترين گله كه منتظر من مي بودند فهميدند كه اين كالم 11
  .اگر در نظر شما پسند آيد مزد مرا بدهيد واآل ندهيد:  و به ايشان گفتم12
 نقره را گرفته، آن را در خانة خداوند  پس سي پارة. آن را نزد كوزه گر بينداز، اين قيمت گران را كه مرا به آن قيمت كردند:  و خداوند مرا گفت13

  .نزد كوزه گر انداختم
 . ود حبال را شكستم تا برادري را كه ميان يهودا و اسرائيل بود شكسته باشم و عصاي ديگر خ14

  .بار ديگر آالت شبان احمق را براي خود بگير«:  و خداوند مرا گفت15
را معالجه  زيرا اينك من شباني را در اين زمين خواهم برانگيخت كه از هالكان تفقّد نخواهد نمود و گم شدگان را نخواهد طلبيد و مجروحان 16

  .نخواهد كرد و ايستادگان را نخواهد پروريد بلكه گوشت فربه آن را خواهد خورد و سمهاي آنها را خواهد كَنْد
شمشير بر بازوهايش و بر چشم راستش فرود خواهد آمد و بازويش بالّكل خشك خواهد شد و .  واي بر شبان باطل كه گله را ترك مي نمايد17

 . اهد گرديدچشم راستش بكلّي تار خو

  
12 

  .قول خداوند است كه آسمانها را گسترانيد و بنياد زمين را نهاد وروح انسان را در اندرون او ساخت.  اسرائيل وحي كالم خداوند دربارة
 مي كنند  اينك من اورشليم را براي جميع قوم هاي مجاورش كاسة سرگيجش خواهم ساخت و اين بر يهودا نيز حيني كه اورشليم را محاصره2

  .خواهد شد
 و در آن روز، اورشليم را براي جميع قوم ها سنگي گران بار خواهم ساخت و همة كساني كه آن را بر خود بار كنند، سخت مجروح خواهند شد 3

  .و جميع امت هاي جهان به ضّد او جمع خواهند گرديد
و چشمان خود را بر خاندان يهودا باز . ها را به جنون مبتال خواهم ساخت خداوند مي گويد در آن روز من همة اسبان را به حيرت و سواران آن4

  .نموده، همة اسبان قوم ها را به كوري مبتال خواهم كرد
  . و سروران يهودا در دل خود خواهند گفت كه ساكنان اورشليم در خداي خود يهوه صبايوت قوت من مي باشند5
 درميان هيزم و مانند شعلة آتش درميان بافه ها خواهم گردانيد و همة قوم هاي مجاور خويش را از  در آن روز سروران يهودا را مثل آتشداني6

  .طرف راست و چپ خواهند سوزانيد و اورشليم بار ديگر در مكان خود يعني در اورشليم مسكون خواهد شد
  .ساكنان اورشليم را بر يهودا فخر ننمايد و خداوند خيمه هاي يهودا را اول خواهد رهانيد تا حشمت خاندان داود و حشمت 7
 در آن روز خداوند ساكنان اورشليم را حمايت خواهد نمود و ضعيف ترين ايشان در آن روز مثل داود خواهد بود و خاندان داود مانند خدا مثل 8

  .  خداوند در حضور ايشان خواهند بود فرشتة
 .به ضّد اورشليم مي آيند، خواهم نمود و در آن روز قصد هالك نمودن جميع امت هايي كه 9
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 و بر خاندان داود و بر ساكنان اورشليم روح فيض و تضرعات را خواهم ريخت و بر من كه نيزه زده اند خواهند نگريست و براي من مثل 10
  .براي من ماتم تلخ خواهند گرفتنوحه گري براي پسر يگانة خود، نوحه گري خواهند نمود و مانند كسي كه براي نخست زادة خوبش ماتم گيرد، 

  . در آن روز، ماتم عظيمي مانند ماتم هددرِمون در همواري مجِدون در اورشليم خواهد بود11
  .ه ناتان عليحده، و زنان ايشان عليحد و زنان ايشان عليحده، قبيلة  و اهل زمين ماتم خواهند گرفت هر قبيله عليحده، قبيلة خاندان داود عليحده، 12
   خاندان الوي عليحده و زنان ايشان عليحده، قبيلة شمعي عليحده، و زنان ايشان عليحده،  قبيلة13
 .  و زنان ايشان عليحده  و جميع قبايلي كه باقي مانده باشند هر قبيله عليحده،14

 
13 

  . اهد شد در آن روز براي خاندان داود و ساكنان اورشليم چشمه اي به جهت گناه و نجاست مفتوح خو
 و يهوه صبايوت مي گويد در آن روز نامهاي بتها را از روي زمين منقطع خواهم ساخت كه بار ديگر آنها را بياد نخواهند آورد و انبيا و روح 2

  .پليد را نيز از زمين دور خواهم كرد
فت كه زنده نخواهي ماند زيرا كه به اسم يهوه دروغ مي  و هركه بار ديگر نبوت نمايد پدر و مادرش كه او را توليد نموده اند، وي را خواهند گ3

  .و چون نبوت نمايد پدر و مادرش كه او را توليد نموده اند، وي را عرضة تيغ خواهند ساخت. گويي
  . اهند پوشيد و در آن روز هركدام از آن انبيا چون نبوت مي كنند، از رؤياهاي خويش خجل خواهند شد و جامة پشمين به جهت فريب دادن نخو4
  .من نبي نيستم، بلكه زرع كنندة زمين مي باشم زيرا كه از طفوليت خود به غالمي فروخته شده ام:  و هريك خواهد گفت5
اين جراحات كه در دستهاي تو مي باشد چيست؟ و او جواب خواهد داد آنهايي است كه در خانة دوستان خويش به آنها :  و او را خواهند گفت6

 . اممجروح شده
شبان را بزن و گوسفندان پراكنده ! اي شمشير به ضد شبان من و به ضد آن مردي كه همدوش من است برخيز:  يهوه صبايوت مي گويد7

 .خواهند شد و من دست خود را بر كوچكان خواهم برگردانيد
  .  آن باقي خواهد ماند و خداوند مي گويد كه در تمامي زمين دو حصّه منقطع شده خواهند مرد و حصة سوم در8
 و حصّة سوم را از ميان آتش خواهم گذرانيد و ايشان را مثل قال گذاشتن نقره قال خواهم گذاشت و مثل مصفّي ساختن طال ايشان را مصفّي 9

 گفت كه يهوه خداي ما خواهم نمود و اسم مرا خواهند خواند و من ايشان را اجابت نموده، خواهم گفت كه ايشان قوم من هستند و ايشان خواهند
  .مي باشد

 
14 

  . اينك روز خداوند  مي آيد و غنيمت تو درميانت تقسيم خواهد شد
 و جميع امت ها را به ضد اورشليم براي جنگ جمع خواهم كرد و شهر را خواهند گرفت و خانه ها را تاراج خواهند نمود و زنان را بي عصمت 2

  . خواهند رفت و بقية قوم از شهر منقطع نخواهند شدخواهند كرد و نصف اهل شهر به اسيري
  . و خداوند بيرون آمده، با آن قوم ها مقاتله خواهد نمود چنانكه در روز جنگ مقاتله نمود3
 و در آن روز پايهاي او بر كوه زيتون كه از طرف مشرق به مقابل اورشليم است خواهد ايستاد و كوه زيتون درميانش از مشرق تا مغرب 4

  .منْشَّق شده، درة بسيار عظيمي خواهد شد و نصف كوه بطرف شمال و نصف ديگرش بطرف جنوب منتقل خواهد گرديد
 و بسوي درة كوههاي من فرار خواهيد كرد زيرا كه درة كوهها تا به آصَل خواهد رسيد و شما خواهيد گريخت، چنانكه در ايام عزّيا پادشاه 5

 .يد و يهوه خداي من خواهد آمد و جميع مقدسان همراه تو خواهند آمديهودا از زلزله فرار كرد
  . و در آن روز نو آفتاب نخواهد بود و كواكبِ درخشنده، گرفته خواهند شد6
  .نَه روز و نَه شب، اما در وقت شام روشنايي خواهد بود.  و آن يك روز معروف خداوند خواهد بود7
. شليم جاري خواهد شد كه نصف آنها بسوي درياي شرقي و نصف ديگر آنها بسوي درياي غربي خواهد رفت و در آن روز، آبهاي زنده از اور8

  .در تابستان و در زمستان چنين واقع خواهد شد
  .در آن روز يهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد.  و يهوه بر تمامي زمين پادشاه خواهد بود9
كه بطرف جنوب اورشليم است متبدل شده، مثل عربه خواهد گرديد و اورشليم مرتفع شده، در مكان خود از  و تمامي زمين از جبع تا رِمون 10

  .دروازة بنيامين تا جاي دروازة اول و تا دروازة زاويه و از برج حنَنْئيل تا چرخشت پادشاه مسكون خواهد شد
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 .يم به امنيت مسكون خواهد شد و در آن ساكن خواهند شد و ديگر لعنت نخواهد بود و اورشل11
گوشت ايشان در حالتي كه بر پايهاي خود .  و اين باليي خواهد بود كه خداوند بر همة قوم هايي كه با اورشليم جنگ كنند وارد خواهد آورد12

  .واهد گشتايستاد باشند كاهيده خواهد شد و چشمانشان در حدقه گداخته خواهد گرديد و زبان ايشان در دهانشان كاهيده خ
 و در آن روز اضطراب عظيمي از جانب خداوند درميان ايشان خواهد بود و دست يكديگر را خواهند گرفت و دست هركس به ضد دست 13

  .ديگري بلند خواهد شد
  .ع خواهد شد و يهودا نيز نزد اورشليم جنگ خواهد نمود و دولت جميع امت هايي مجاور آن از طال و نقره و لباس از حد زياده جم14
  . و بالي اسبان و قاطران و شتران و االغها و تمامي حيواناتي كه در آن اُردوها باشند همچنان مانند اين بال خواهد بود15
ت  و واقع خواهد شد كه همة باقي ماندگان از جميع امت هايي كه به ضد اورشليم آيند، هر سال برخواهند آمد تا يهوه صبايوت پادشاه را عباد16

  .نمايند و عيد خيمه ها را نگاه دارند
  . و هركدام از قبايل زمين كه به جهت عبادت يهوه صبايوت پادشاه برنيايند، بر ايشان باران نخواهد شد17
يي كه به اين است باليي كه خداوند وارد خواهد آورد بر امت ها.  و اگر قبيلة مصر برنيايند و حاضر نشوند بر ايشان نيز باران نخواهد شد18

  . جهت نگاه داشتن عيد خيمه ها برنيايند
 . اين است قصاص مصر و قصاص همة امت هايي كه به جهت نگاه داشتن عيد خيمه ها برنيايند19
  . و در آن روز بر زنگهاي اسبان مقدسِ خداوند منقوش خواهد شد و ديگها در خانة خداوند مثل كاسه هاي پيش مذبح خواهد بود20
همة ديگهايي كه در اورشليم و يهودا مي باشد، مقدسِ يهوه صبايوت خواهد بود و همة كساني كه قرباني مي گذرانند آمده، از آنها خواهند  بلكه 21

 .گرفت و در آنها طبخ خواهند كرد و در آنوقت بار ديگر هيچ كنعاني در خانة يهوه صبايوت نخواهد بود
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 كتاب مالكي نبي

  
  
1 

 . وحيِ كالم خداوند دربارة اسرائيل به واسطة مالكي1
چگونه ما را دوست داشته اي؟ آيا عيسو برادر يعقوب نبود؟ و خداوند مي گويد كه : اما شما مي گوييد.  خداوند مي گويد كه شما را دوست داشته ام2

  يعقوب را دوست داشتم، 
  . كوههاي او را ويران و ميراث وي را نصيب شغالهاي بيابان گردانيدم و از عيسو نفرت نمودم و 3
ايشان بنا خواهند نمود، اما : يهوه صبايوت چنين مي فرمايد. منهدم شده ايم اما خواهيم برگشت و مخروبه ها را بنا خواهيم نمود: مي گويد  چونكه اَدوم4

  .به قومي كه خداوند بر ايشان تا به ابد غضبناك مي باشد، مسمي خواهند ساختمن منهدم خواهم ساخت و ايشان را به سرحد شرارت و 
 !خداوند از حدود اسرائيل متعظّم باد:  و چون چشمان شما اين را بيند خواهيد گفت5
 هيبت من كجا است؟ يهوه  پسر، پدر خود و غالم، آقاي خود را احترام مي نمايد، پس اگر من پدر هستم احترام من كجا است؟ و اگر من آقا هستم6

  صبايوت به شما تكلّم مي كند، اي كاهناني كه اسم مرا حقير مي شماريد و مي گوييد چگونه اسم تو را حقير شمرده ايم؟
  . نان نجس بر مذبح من مي گذرانيد و مي گوييد چگونه تو را بي حرمت نموده ايم؟ از اينكه مي گوييد خوان خداوند محقّر است7
آيا قبيح نيست؟ آن را به حاكم خود هديه بگذران وآيا او از  ر را براي قرباني مي گذارنيد، آيا قبيح نيست؟ و چون لنگ يا بيمار را مي گذرانيد، و چون كو8

  . قول يهوه صبايوت اين است تو راضي خواهد شد يا تو را مقبول خواهد داشت؟
 پس آيا هيچ كدام از شما را مستجاب خواهد   صبايوت مي گويد اين از دست شما واقع شده است،يهوه.  و اآلن از خدا مسألت نما تا بر ما ترحم نمايد9

 فرمود؟ 

در شما هيچ خوشي ندارم و هيچ هديه از : يهوه صبايوت مي گويد.  كاش كه يكي از شما مي بود كه درها را ببندد تا آتش بر مذبح من بيجا نيفروزيد10
     .    دست شما قبول نخواهم كرد

 طاهر در هر جا به اسم من گذرانيده خواهد شد، زيرا يهوه   زيراكه از مطلع آفتاب تا مغربش اسم من درميان امت ها عظيم خواهد بود؛ و بخٌور و هدية11
  .صبايوت مي گويد كه اسم من درميان امت ها عظيم خواهد بود

  . ن خداوند نجس است و ثمرة آن يعني طعامش محقّر است اما شما آن را بي حرمت مي سازيد چونكه مي گوييد كه خوا12
 و يهوه صبايوت مي فرمايد كه شما مي گوييد اينك اين چه زحمت است و آن را اهانت مي كنيد و چون حيوانات دريده شده و لنگ و بيمار را آورده، 13

  .ول خداوند اين استخواهم كرد؟ ق آنها را براي هديه مي گذرانيد آيا من آنها را از دست شما قبول
من :  خود دارد معيوبي براي خداوند نذر كرده، آن را ذبح نمايد، زيراكه يهوه صبايوت مي گويد  پس ملعون باد هركه فريب دهد و با آنكه نرينه اي در گلة14

 .پادشاه عظيم مي باشم واسم من درميان امت ها مهيب خواهد بود
  
2 

  !ي شما استو اآلن اي كاهنان اين وصيت برا 1
 يهوه صبايوت مي گويد كه اگر نشنويد و آن را در دل خود جا ندهيد تا اسم مرا تمجيد نماييد، من برشما لعن خواهم فرستاد و بر بركات شما لعن خواهم 2

  .      كرد، بلكه آنها را لعن كرده ام چونكه آن را در دل خود جا نداديد
اهم نمود و بر رويهاي شما سرگين يعني سرگين عيدهاي شما را خواهم پاشيد و شما را با آن خواهند  اينك من زراعت را به سبب شما نهيب خو3

  .برداشت
  . و خواهيد دانست كه من اين وصيت را بر شما فرستاده ام تا عهد من با الوي باشد قول يهوه صبايوت اين است4
  .ب ترسي كه از من مي داشت، به وي دادم و به سبب آنكه از اسم من هراسان مي بود عهد من با وي عهد حيات و سالمتي مي بود و آنها را به  سب5
 شريعت حق در دهان او مي بود و بي انصافي بر لبهايش يافت نمي شد، بلكه در سالمتي و استقامت با من سلوك مي نمود و بسياري را از گناه برمي 6

  .گردانيد
  .حفظ نمايد تا شريعت را از دهانش بطلبند چونكه او رسول يهوه صبايوت مي باشد زيرا كه لبهاي كاهن مي بايد معرفت را 7
  . اما يهوه صبايوت مي گويد كه شما از طريق تجاوز نموده، بسياري را در شريعت لغزش داديد و عهد الوي را شكستيد8
 . مرا نگاه نداشته و در اجراي شريعت طرفداري نموده ايد بنابراين من نيز شما را نزد تمامي اين قوم خوار و پست خواهم ساخت زيراكه طريق 9

   آيا جميع ما را يك پدر نيست و آيا يك خدا ما را نيافريده است؟ پس چرا عهد پدران خود را بي حرمت نموده، با يكديگر خيانت مي ورزيم؟ 10
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زيرا كه يهوه مقْدس خداوند را كه او آن را دوست مي داشت بي حرمت  يهودا خيانت ورزيده است و رجاسات را در اسرائيل و اورشليم بعمل آورده اند 11
  . دختر خداي بيگانه را به زني گرفته است نموده،

 پس خداوند هركس را چنين عمل نمايد، هم خواننده و هم جواب دهنده را از خيمه هاي يعقوب منقطع خواهد ساخت و هركس را نيز كه براي يهوه 12
  .ندصبايوت هديه بگذرا

 و اين را نيز بار ديگر بعمل آورده ايد كه مذبح خداوند را با اشكها و گريه و ناله پوشانيده ايد و از اين جهت هديه را باز منظور نمي دارد، و آن را از 13
  .دست شما مقبول نمي فرمايد

 با آنكه ات شاهد بوده است و تو به وي خيانت ورزيده اي، اما شما مي گوييد سبب اين چيست؟ سبب اين است كه خداوند در ميان تو و زوجة جواني 14
  .او يار تو وزوجة هم عهد تو مي بود

پس از روح هاي خود .  و آيا او يكي را نيافريد با آنكه بقية روح را مي داشت و از چه سبب يك را فقط آفريد؟ از اين جهت كه ذريت الهي را طلب مي كرد15
  . جواني خود خيانت نورزد باحذر باشيد و زنهار احدي به زوجة

قول يهوه صبايوت اين است پس از روح .  زيرا يهوه خداي اسرائيل مي گويد كه از طالق نفرت دارم و نيز از اينكه كسي ظلم را به لباس خود بپوشاند16
  .هاي خود باحذر بوده، زنهار خيانت نورزيد

چگونه او را خسته نموده ايم؟ از اينكه گفته ايد همة بدكاران به نظر خداوند پسنديده مي : ا خداوند را به سخنان خود خسته نموده ايد و مي گوييد شم17
  باشند و او از ايشان مسرور است يا اينكه خدايي كه داوري كند كجا است؟

 
3 

 ناگهان به هيكل خود  ش روي من مهيا خواهد ساخت؛ و خداوندي كه شما طالب او مي باشيد،اينك من رسول خود را خواهم فرستاد و او طريق را پي 1
  . قول يهوه صبايوت اين است! هان او مي آيد. خواهد آمد، يعني آن رسول عهدي كه شما از او مسرور مي باشيد

د ايستاد؟ زيراكه او مثل آتش قالگر و مانند صابون گازران خواهد  اما كيست كه روز آمدن او را متحمل تواند شد؟ و كيست كه در حين ظهور وي توان2
  .بود

 نقره خواهد نشست و بني الوي را طاهر ساخته، ايشان را مانند طال و نقرة مصفّي خواهد گردانيد تا ايشان هديه اي براي   و مثل قالگر و مصفّي كنندة3
  .خداوند به عدالت بگذرانند

  .شليم پسنديدة خداوند خواهد شد چنانكه در ايام قديم و سالهاي پيشين مي بود يهودا و اور  آنگاه هدية4
 و من براي داوري نزد شما خواهم آمد و به ضّد جادوگران و زناكاران و آناني كه قَسم دروغ مي خورند و كساني كه بر مزدور در مزدش و بيوه زنان 5

  .قول يهوه صبايوت اين است. ور مي سازند و از من نمي ترسند، بزودي شهادت خواهم دادو يتيمان ظلم مي نمايند و غريب را از حق خودش د
 .  زيرا من كه يهوه مي باشم، تبديل نمي پذيرم و از اين سبب شما اي پسران يعقوب هالك نمي شويد6

بسوي من بازگشت نماييد و من بسوي شما : بايوت مي گويداما يهوه ص.  آنها را نگاه نداشته ايد  شما از ايام پدران خود از فرايض من تجاوز نموده،7
  .بازگشت خواهم كرد، اما شما مي گوييد به چه چيز بازگشت نماييم

  . درعشر و هدايا  آيا انسان خدا را گول زند؟ اما شما مرا گول زده ايد و مي گوييد در چه چيز تو را گول زده ايم؟8
  . يعني تمامي اين امت مرا گول زده ايد شما سخت ملعون شده ايد زيرا كه  شما9
 تمامي عشرها را به مخزنهاي من بياوريد تا در خانة من خوراك باشد و يهوه صبايوت مي گويد مرا به اينطور امتحان نماييد كه آيا روزنه هاي آسمان 10

    را براي شما نخواهم گشاد و چنان بركتي بر شما نخواهم ريخت كه گنجايش آن نخواهد بود؟
  .خوردنده را به جهت شما منع خواهم نمود تا ثمرات زمين شما را ضايع نسازد و موِ شما در صحرا بي بار نشود:  و يهوه صبايوت مي گويد11
 .  و همة امت ها شما را خوشحال خواهند خواند زيرا يهوه صبايوت مي گويد كه شما زمين مرغوب خواهيد بود12

  من سخنان سخت گفته ايد و مي گوييد به ضّد تو چه گفته ايم؟  به ضّد :  خداوند مي گويد13
  بي فايده است كه خدا را عبادت نماييم و چه سود از اينكه اوامر او را نگاه داريم و بحضور يهوه صبايوت با حزن سلوك نماييم؟    :  گفته ايد14
 . ند و ايشان خدا را امتحان مي كنند و معهذا ناجي مي گردند و حال متكبران را سعاتمند مي خوانيم و بدكاران نيز فيروز مي شو15

 آنگاه ترسندگان خداوند با يكديگر مكالمه كردند و خداوند گوش گرفته، ايشان را استماع نمود و كتاب يادگاري به جهت آناني كه اسم او را عزيز داشتند 16
  .مكتوب شد

 چنانكه كسي بر   من تعيين نموده ام، ملْك خاّص من خواهند بود و بر ايشان ترحم خواهم نمود، و يهوه صبايوت مي گويد كه ايشان در آن روزي كه17
  .پسرش كه او را خدمت مي كند ترحم مي نمايد

 . د نمود و شما برگشته، درميان عادالن و شريران و درميان كساني كه خدا را خدمت مي نمايند و كساني كه او را خدمت نمي نمايند، تشخيص خواهي18

762



 
4 

 آن روز كه  : خواهد آمد و جميع متكّبران و جميع بدكاران كاه خواهند بود و يهوه صبايوت مي گويد زيرا اينك آن روزي كه مثل تنور مشتعل مي باشد، 1
  .مي آيد ايشان را چنان خواهد سوزانيد كه نه ريشه و نه شاخه اي براي ايشان باقي خواهد گذاشت

 آفتاب عدالت طلوع خواهد كرد و بر بالهاي وي شفا خواهد بود و شما بيرون آمده، مانند گوساله هاي پرواري  از اسم من مي ترسيد، اما براي شما كه 2
  .جست و خيز خواهيد كرد

  .ا خاكستر خواهند بود ايشان زير كف پايهاي شم شريران را پايمال خواهيد نمود زيرا در آن روزي كه من تعيين نموده ام،:  و يهوه صبايوت مي گويد3
  . تورات بندة موسي را كه آن را با فرايض و احكام به جهت تمامي اسرائيل در حوريب امر فرموده بياد آوريد4
  . اينك من ايلياي نبي را قبل از رسيدن روز عظيم و مهيب خداوند نزد شما خواهم فرستاد5
 . دران خواهد برگردانيد، مبادا بيايم و زمين را به لعنت بزنم و او دل پدران را بسوي پسران و دل پسران را بسوي پ6
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 انجيل متي
 
 
1 

 :كتاب نسب نامة عيسي مسيح بن داود بن ابراهيم   1 
 . ابراهيم اسحاق را آورد و اسحاق يعقوب را آورد و يعقوب يهودا و برادران او را آورد2
 . و يهودا، فارص و زارح را از تامار آورد و فارص، حصْرون را آورد و حصْرون، اَرام را آورد3
 .اداب را آورد و عمّيناداب، نَحشون را آورد و نَحشون، شَلْمون را آورد و اَرام، عمّين4
 . و شَلْمون، بوعز را از راحاب آورد و بوعز، عوبيد را از راعوت آورد و عوبيد، يسا را آورد5
 . و   يسا داود پادشاه را آورد و داود پادشاه، سليمان را از زن اوريا آورد6
 .  ام را  آورد و رحبعام، اَبِيا را آورد و اَبِيا، آسا را آورد و سليمان، رحبع7

 .  و آسا، يهوشافاط را آورد و يهوشافاط، يورام را آورد و يورام، عزيا را آورد8

 . و عزيا، يوتام را آورد و يوتام، اَحاز را آورد و احاز،   حزْقيا را آورد9
 .     منَسي، آمون را آورد و آمون، يوشيا را آورد و حزْقيا، منَسي را آورد و10

 . و يوشيا، يكُنيا و برادرانش را در زمان جالي بابل آورد11
 .   و بعد از جالي بابل، يكُنيا،  سأَلْتيئيل را آورد و سأَلْتيئيل، زَروبابل را آورد12

 .د و ايلياقيم، عازور را آورد زَروبابل، اَبيهود را آورد و اَبيهود، ايلياقيم را آور13
 . و عازور، صادوق را آورد و صادوق، ياكين را آورد و ياكين، ايلَيهود را آورد14
 .   و ايلَيهود، ايلعازَر را آورد و ايلعازَر، متّان را آورد و متّان، يعقوب را آورد15

 . متولد شد و يعقوب، يوسف شوهر مريم را آورد كه عيسي مسمى به مسيح از او16
 . پس تمام طبقات، از ابراهيم تا داود چهارده طبقه است، و از داود تا جالي بابل چهارده طبقه، و از جالي بابل تا مسيح چهارده طبقه17

 .مله يافتنداما والدت عيسي مسيح چنين بود كه چون مادرش مريم به يوسف نامزد شده بود، قبل از آنكه با هم آيند، او را از روح القدس حا 18
 . و اما شوهرش يوسف چونكه مرد صالح بود و نخواست او را عبرت نمايد، پس اراده نمود او را به پنهاني رها كند19
اي يوسف پسر داود، از گرفتن زن خويش مريم :  اما چون او در اين چيزها تفكّر مي كرد، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وي ظاهر شده، گفت20

 .را كه آنچه در وي قرار گرفته است، از روح القدس استمترس، زي
 . و او  پسري خواهد زاييد و نام او را عيسي خواهي نهاد، زيرا كه او امت خويش را از گناهانشان خواهد رهانيد21
 بود، تمام گردد   و اين همه براي آن واقع شد تا كالمي كه خداوند به زبان نبي گفته22

 .خدا با ما: امله شده پسري خواهد زائيد و نام او را عمانوئيل خواهد خواند كه تفسيرش اين است كه اينك باكره ح23
 . پس چون يوسف از خواب بيدار شد، چنانچه فرشتة خداوند بدو امر كرده بود، بعمل آورد و زن خويش را گرفت24
 .اد و تا پسر نخستين خود را نزاييد او را نشناخت؛ و او را عيسي نام نه25
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 :و چون عيسي در ايام هيروديِس پادشاه در بيتْ لَحم يهود تولّد يافت، ناگاه مجوسي چند از مشرق به اُورشليم آمده، گفتند  1  
  كجاست آن مولود كه پادشاه يهود است زيرا كه ستارة او را در مشرق ديده ايم و براي پرستش  او آمده ايم؟    2

 .ون اين را شنيد، مضطرب شد و تمام اُورشليم با وي اما هيروديس پادشاه چ3
  پس همة روسأيِ كَهنه و كاتبان قوم را جمع كرده، از ايشان پرسيد كه مسيح بايد كجا متولد شود ؟4

 :در بيت الحمِ يهوديه زيرا كه از نبي چنين مكتوب است:  بدو گفتند5
ن يهودا هرگز كوچكتر نيستي، زيرا كه از تو پيشوايي به ظهور خواهد آمد كه قوم من اسرائيل را  و تو اي بيت الحم، در زمين يهودا از ساير سردارا6

 .رعايت خواهد نمود
 . آنگاه هيروديس مجوسيان را در خلوت خوانده، وقت ظهور ستاره را از ايشان تحقيق كرد7

يق تفحص كنيد و چون يافتيد مرا خبر دهيد تا من نيز آمده، او را پرستش برويد و از احوال آن طفل بتدق: پس ايشان را بيت الحم روانه نموده، گفت 8
 .نمايم

 چون سخن پادشاه را شنيدند، روانه شدند كه ناگاه ستاره اي كه در مشرق ديده بودند، پيش روي ايشان پيش مي رفت تا فوق آنجايي كه طفل بود 9
 .         رسيده، بايستاد

 سيار خوشحال گشتند و چون ستاره را ديدند، ب10
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 و به خانه درآمده، طفل را با مادرش مريم يافتند و به روي در افتاده، او را پرستش كردند و ذخاير خود را گشوده، هداياي طال و كُنْدر و مر به وي 11
 .گذرانيدند

 .ه وطن خويش مراجعت كردند و چون در خواب وحي بديشان در رسيد كه به نزد هيروديس بازگشت نكنند، پس از راه ديگر ب12

برخيز و طفل و مادرش را برداشته از مصر فرار كن و در : و چون ايشان روانه شدند، ناگاه فرشتة خداوند در خواب به يوسف ظاهر شده، گفت 13
 .آنجا باش تا به تو خبر دهم، زيرا كه هيروديس طفل را جستجو خواهد كرد تا او را هالك نمايد

 خاسته، طفل و مادر او را برداشته، بسوي مصر روانه شد  پس شبانگاه بر14

 .  و تا وفات هيروديس در آنجا بماند، تا كالمي كه خداوند به زبان نبي گفته بود تمام گردد كه از مصر پسر خود را خواندم15

اطفالي را كه در بيت الحم و تمام نواحي آن بودند،  چون هيروديس ديد كه مجوسيان او را سخْريه نموده اند، بسيار غضبناك شده، فرستاد و جميع 16
 .از دو ساله و كمتر موافق وقتي كه از مجوسيان تحقيق نموده بود، به قتل رسانيد

 : آنگاه كالمي كه به زبان ارمياي نبي گفته شده بود، تمام شد17
 .نمي پذيرد زيرا كه نيستند خود گريه مي كند و تسلّي آوازي در رامه شنيده شد، گريه و زاري و ماتم عظيم كه راحيل براي فرزندان 18
 : اما چون هيروديس وفات يافت، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر يوسف ظاهر شده، گفت 19

 .برخيز و طفل و مادرش را برداشته، به زمين اسرائيل روانه شو زيرا آناني كه قصد جان طفل را داشتند فوت شدند  (20
 .فل و مادر او را برداشت و به زمين اسرائيل آمد پس برخاسته، ط21
 اما چون شنيد كه اَركالؤس به جاي پدر خود هيروديس بر يهوديه پادشاهي مي كند، از رفتن بدان سمت ترسيد و در خواب وحي يافته، به نواحي 22

 .جليل برگشت
 .بيا گفته شده بود تمام شود كه به ناصري خوانده خواهد شد و آمده در بلْده اي مسمي به ناصره ساكن شد، تا آنچه به زبان ان23

 
3 

 :و در آن ايام، يحيي تعميد دهنده در بيابان يهوديه ظاهر شد و موعظه كرده، مي گفت  1 

 .توبه كنيد، زيرا كه ملكوت آسمان نزديك است 2
 .ي در بيابان كه راه خداوند را مهيا سازيد و طُرق او را راست نماييدصداي نداكننده ا:  زيرا همين است آنچه اشعياي نبي از او خبر داده مي گويد3
 .مي داشت و كمربند چرمي بر كمر، خوراك او از ملخ و عسل بري مي بود  و اين يحيي لباس از پشم شتر4

 در اين وقت، اورشليم و تمام يهوديه و جميع حوالي اُردن نزد او بيرون مي آمدند، 5

 . خود اعتراف كرده، در اُردن از وي تعميد مي يافتند و به گناهان6

اي افعي زادگان، كه شما را اعالم كرد كه از غضب : پس چون بسياري از فريسيان و صدوقيان را ديد كه بجهت تعميد وي مي آيند، بديشان گفت 7
 آينده بگريزيد؟

  اكنون ثمرة شايستة توبه را بياوريد، 8

 خود راه مدهيد كه پدر ما ابراهيم است، زيرا به شما  مي گويم خدا قادر است كه از اين سنگها فرزندان براي ابراهيم  و اين سخن را به خاطر9
 .برانگيزد

 .و الحال تيشه بر درختان نهاده شده است، پس هر درختي كه ثمرة نيكو نياورد، بريده شده در آتش افكنده شود 10
كن او كه بعد از من مي آيد از من تواناتر است كه اليق برداشتن نعلين او نيستم؛ او شما را به روح القدس و آتش ل.  من شما را به آب تعميد مي دهم11

 .تعميد خواهد داد
 . او غربال خود را نيكو پاك كرده، گندم خويش را در انبار ذخيره خواهد نمود، ولي كاه را در آتشي كه خاموشي نمي پذيرد خواهد سوزانيد12
 .اه عيسي از جليل به اُردن نزد يحيي آمد تا از او تعميد يابدآنگ 13
  )من احتياج دارم كه از تو تعميد بيايم و تو نزد من مي آيي؟:  اما يحيي او را منع نموده، گفت14

 .پس او را واگذاشت .اآلن بگذار زيرا كه ما را همچنين كه مناسب است تا تمام عدالت را به كمال رسانيم: عيسي در جواب وي گفت15 
 اما عيسي چون تعميد يافت، فوراَ از آب برآمد كه در ساعت آسمان بر وي گشاده شد و روح خدا را ديد كه مثل كبوتري نزول كرده، بر وي مي 16
 .آيد

 . آنگاه خطابي از آسمان در رسيد كه اين است پسر حبيب من كه از او خشنودم17
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 . بيابان برده شد تا ابليس او را تجربه نمايدآنگاه عيسي به دست روح به 1  
 . و چون چهل شبانه روز روزه داشت، آخر گرسنه گرديد2
 .اگر پسر خدا هستي، بگو تا اين سنگها نان شود:  پس تجربه كننده نزد او آمده، گفت3
 .ن خدا صادر گرددمكتوب است انسان نه محض نان زيست مي كند، بلكه به هر كلمه اي كه از دها:  در جواب گفت4
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  آنگاه ابليس او را به شهر مقدس برد و بر كنگره هيكل برپا داشته، 5

 به وي گفت اگر پسر خدا هستي، خود را به زير انداز، زيرا مكتوب است كه فرشتگان خود را دربارة تو فرمان دهد تا تو را به دستهاي خود 6
 .برگيرند، مبادا پايت به سنگي خورد

 .و نيز مكتوب است خداوند خداي خود را تجربه مكن: گفت عيسي وي را 7
  پس ابليس او را به كوهي بسيار بلند برد و همه ممالك جهان و جالل آنها را بدو نشان داده،8

 .اگر افتاده مرا سجده كني، همانا اين همه را به تو مي بخشم:  به وي گفت9
 .توب است كه خداوند خداي خود را سجده كن و او را فقط عبادت نمادورشو اي شيطان، زيرا مك:  آنگاه عيسي وي را گفت10
 . در ساعت ابليس او را رها كرد و اينك فرشتگان آمده، او را پرستاري مي نمودند11

 و چون عيسي شنيد كه يحيي گرفتار شده است، به جليل روانه شد، 12

 .در حدود زبولون و نفتاليم ساكن شد و ناصره را ترك كرده، آمد و به كفرناحوم، به كنارة دريا 13
  تا تمام گردد آنچه به زبان اشعياي نبي گفته شده بود   14

 زمين زبولون و زمين نفتاليم، راه دريا آن طرف اُردن، جليل امت ها؛( كه 15

  .  قومي كه در ظلمت ساكن بودند، نوري عظيم ديدند و بر نشينندگان ديار موت و سايه آن نوري تابيد16
  ).توبه كنيد زيرا ملكوت آسمان نزديك است:   از آن هنگام عيسي موعظه شروع كرد و  گفت17

و چون عيسي به كنارة درياي جليل مي خراميد، دو برادر يعني شمعون مسمي به پطرس و برادرش اندرياس را ديد كه دامي در دريا مي اندازند،  18
 زيرا صياد بودند، 

 .قب من آييد تا شما را صياد مردم گردانماز ع:   بديشان گفت19
 .عقب او روانه شدند  در ساعت دامها را كنار گذارده، از20
 و چون از آنجا گذشت، دو برادر ديگر يعني يعقوب، پسر زِبدي و برادرش يوحنّا را ديد كه در كشتي با پدر خويش زبدي، دامهاي خود را اصالح 21

 .دمي كنند؛ ايشان را نيز دعوت نمو
 . در حال، كشتي و پدر خود را ترك كرده، از عقب او روانه شدند22

 .و عيسي در تمام جليل مي گشت و در كنايس ايشان تعليم داده، به بشارت ملكوت موعظه مي نمود و هر مرض و هر درد قوم را شفا مي داد 23
راض و دردها مبتال بودند و ديوانگان و مصروعان و مفلوجان را نزد او  و اسم او در تمام سوريه شهرت يافت، و جميع مريضاني كه به انواع ام24

 .آوردند، و ايشان را شفا بخشيد
 . و گروهي بسيار از جليل و ديكاپولس و اورشليم و يهوديه و آن طرف اُردن در عقب او روانه شدند25
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 .شاگردانش نزد او حاضر شدندو وقتي كه او بنشست، . و گروهي بسيار ديده، بر فراز كوه آمد  1  
 : آنگاه دهان خود را گشوده، ايشان را تعليم داد و گفت2

 .آسمان از آن ايشان است خوشابحال مسكينان در روح، زيرا ملكوت 3
 . خوشابحال ماتميان، زيرا ايشان تسلي خواهند يافت4
 .    خوشابحال حليمان، زيرا ايشان وارث زمين خواهند شد5

 .رسنگان و تشنگان عدالت، زيرا ايشان سير خواهند شد خوشابحال گ6
 . خوشابحال رحم كنندگان، زيرا بر ايشان رحم كرده خواهد شد7
 . خوشابحال پاك دالن، زيرا ايشان خدا خواهند ديد8
 . خوشابحال صلح كنندگان، زيرا ايشان پسران خدا خوانده خواهند شد9
 .ملكوت آسمان از آن ايشان است خوشابحال زحمت كشان براي عدالت، زيرا 10
 . خوشحال باشيد چون شما را فحش گويند و جفا رسانند، و بخاطر من هر بدي بر شما كاذبانه گويند11
 . خوش باشيد و شادي عظيم نمائيد، زيرا اجر شما در آسمان عظيم است زيرا كه به همينطور بر انبياي قبل از شما جفا مي رسانيدند12

 .ليكن اگر نمك فاسد گردد، به كدام چيز باز نمكين شود؟ ديگر مصرفي ندارد جز آنكه بيرون افكنده، پايمال مردم شود! يدشما نمك جهان 13
 .شهري كه بر كوهي بنا شود، نتوان پنهان كرد.  شما نور عالميد14
 به همه كساني كه در خانه باشند، روشنايي و چراغ را نمي افروزند تا آن را زير پيمانه نهند، بلكه تا بر چراغدان گذارند؛ آنگاه 15

 .مي بخشد
  . همچنين بگذاريد نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نيكي شما را ديده، پدر شما را كه در آسمان است تمجيد نمايند16

 .نمنيامده ام تا باطل نمايم بلكه تا تمام ك. گمان مبريد كه آمده ام تا تورات يا صحف انبيا را باطل سازم 17
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 . زيرا هر آينه به شما مي گويم، تا آسمان و زمين زايل نشود، همزه يا نقطه اي از تورات هرگز زايل نخواهد شد تا همه واقع شود18
اما هر كه بعمل آورد و تعليم .  پس هر يكي از اين احكام كوچكترين را بشكند و به مردم چنين تعليم دهد، در ملكوت آسمان كمترين شمرده شود19

 .نمايد، او در ملكوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد
 . زيرا به شما مي گويم، تا عدالت شما بر عدالت كاتبان و فريسيان افزون نشود، به ملكوت آسمان هرگز داخل خواهيد شد20

 .      شنيده ايد كه به اولين گفته شده است قتل مكن و هر كه قتل كند سزاوار حكم شود 21

 شما مي گويم، هر كه با برادر خود بي سبب خشم گيرد، مستوجب حكم باشد و هر كه برادر خود را راقا گويد، مستوجب قصاص باشد  ليكن من به22
 .و هر كه احمق گويد، مستحق آتش بود

  پس هرگاه هدية خود را به قربانگاه ببري و آنجا به خاطرت آيد كه برادرت بر تو حقّي دارد،23

 .قربانگاه واگذار و رفته، اول با برادر خويش صلح نما و بعد آمده، هدية خود را بگذران هدية خود را پيش 24
زندان افكنده   با مدعي خود مادامي كه با وي در راه هستي صلح كن، مبادا مدعي، تو را به قاضي سپارد و قاضي، تو را به داروغه تسليم كند و در25

 .شوي
  .ه تا فَلس آخر را اَدا نكني، هرگز از آنجا بيرون نخواهي آمد هر آينه كه به تو  مي گويم، ك26

 شنيده ايد كه به اولين گفته شده است زنا مكن27

 . ليكن من به شما مي گويم، هر كس به زني نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا كرده است28
انداز زيرا تو را بهتر آن است  عضوي از اعضايت تباه گردد، از آنكه تمام بدنت در  پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند، قلعش كن و از خود دور 29

 .جهنّم افكنده شود
 و اگر دست راستت تو را بلغزاند، قطعش كن و از خود دور انداز، زيرا تو را مفيدتر آن است كه عضوي از اعضاي تو نابود شود، از آنكه كل 30

 .جسدت در دوزخ افكنده شود

 .ته شده است هر كه از زن خود مفارقت جويد، طالق نامه اي بدو بدهدو گف 31
 ليكن من به شما مي گويم، هر كس بغير از علّت زنا، زن خود را از خود جدا كند باعث زنا كردن او مي باشد، و هر كه زن مطَلَّقه را نكاح كند، زنا 32

 .كرده باشد

 . كه قسم مخور، بلكه قسم هاي خود را به خداوند وفا كنباز شنيده ايد كه به اولين گفته شده است 33
 قسم مخوريد، نه به آسمان زيرا كه عرش خداست،  ليكن من به شما مي گويم، هرگز34

  و نه به زمين زيرا كه پاي انداز او است، و نه به اورشليم زيرا كه شهر پادشاه عظيم است،35

 . را سفيد يا سياه نمي تواني كرد و نه بر سر خود قسم ياد كن، زيرا كه مويي36
 . بلكه سخن شما بلي بلي و ني ني باشد زيرا كه زياده بر اين از شرير است37

 چشمي به چشمي و دنداني به دنداني: شنيده ايد كه گفته شده است 38

 گري را نيز بسوي او بگردان، ليكن من به شما مي گويم، با شرير مقاومت مكنيد بلكه هر كه به رخسارة راست تو طپانچه زند، دي39

  و اگر كسي خواهد با تو دعوا كند و قباي تو را بگيرد، عباي خود را نيز بدو واگذار،40

 . و هرگاه كسي تو را براي يك ميل مجبور سازد، دو ميل همراه او برو41
  . هر كس از تو سؤال كند، بدو ببخش و از كسي كه قرض از تو خواهد، روي مگردان42

 .يده ايد كه گفته شده است همساية خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت كنشن 43
 اما من به شما مي گويم كه دشمنان خود را محبت نماييد و براي لعن كنندگان خود بركت بطلبيد و آناني كه از شما نفرت كنند، را احسان كنيد و به 44

 يد،هر كه به شما فحش دهد و جفا رساند، دعاي خير كن

 .و نيكان طالع مي سازد و باران بر عادالن و  ظالمان مي باراند است پسران شويد، زيرا كه آفتاب خود را بر بدان  تا پدر خود را كه در آسمان45
  زيرا هرگاه آناني را محبت نماييد كه شما را محبت مي نمايند، چه اجر داريد؟ آيا باجگيران چنين نمي كنند؟46

رادران خود را فقط سالم گوييد چه فضليت داريد؟ آيا باجگيران چنين نمي كنند؟ پس شما كامل باشيد چنانكه پدر شما كه در آسمان  و هر گاه ب47
 .است كامل است
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 .زنهار عدالت خود را پيش مردم بجا مياوريد تا شما را ببينند، والّا نزد پدر خود كه در آسمان است، اجري نداريد 1
هر آينه به شما مي گويم . ه دهي، پيش خود كَرِنّا منواز چنانكه رياكاران در كنار كنايس و بازارها مي كنند، تا نزد مردم اكرام يابند پس چون صدق2

 . اجر خود را يافته اند

  بلكه تو چون صدقه دهي، دست چپ تو از آنچه در دست راستت مي كند، مطلّع نشود،3

 .نهان بينِ تو، تو را آشكار اجر خواهد داد تا صدقة تو در نهان باشد و پدر 4
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هر آينه . و چون عبادت كني، مانند رياكاران مباش زيرا خوش دارند كه در كنايس و گوشه هاي كوچه ايستاده نماز گذارند تا مردم ايشان را ببينند 5
 .به شما مي گويم اجر خود را تحصيل نموده اند

آشكار جزا  داخل شو و در را بسته، پدر خود را كه در نهان است عبادت نما؛ و پدر نهان بينِ تو، تو را ليكن تو چون عبادت كني، به حجرة خود 6
 .خواهد داد

 .  و چون عبادت كنيد، مانند امتها تكرار باطل مكنيد زيرا ايشان گمان   مي برند كه به سبب زياد گفتن مستجاب مي شوند7
 . حاجات را مي داند پيش از آنكه از او سؤال كنيد پس مثل ايشان مباشيد زيرا كه پدر شما8

 .اي پدر ما كه در آسماني، نام تو مقدس باد :پس شما اينطور دعا كنيد 9

 .ارادة توچنانكه در آسمان است، بر زمين نيز كرده شود. ملكوت تو بيايد 10

 .نان كفاف ما را امروز به ما بده 11

 .ز قرضداران خود را مي بخشيمو قرض هاي ما را ببخش چنانكه ما ني 12

 زيرا ملكوت و قوت و جالل تا ابداآلباد از آن توست، آمين.و ما را در آزمايش مياور، بلكه از شرير رهايي ده 13

 .زيرا هرگاه تقصيرات مردم را بديشان بيامرزيد، پدر آسماني شما، شما را نيز خواهد آمرزيد 14
 .يد، پدر شما هم تقصيرهاي شما را نخواهد آمرزيد اما اگر تقصيرهاي مردم را نيامرز15

هر آينه به شما مي . اما چون روزه داريد، مانند رياكاران ترشرو مباشيد زيرا كه صورت خويش را تغيير مي دهند تا در نظر مردم روزه دار نمايند 16
 .گويم اجر خود را يافته اند

  روي خود را بشوي ليكن تو چون روزه داري، سر خود را تدهين كن و17

 .نهان بينِ تو، تو را آشكار جزا خواهد داد  تا در نظر مردم روزه دار ننمايي، بلكه در حضور پدرت كه در نهان است؛ و پدر18

 . گنجها براي خود بر زمين نيندوزيد، جايي كه بيد و زنگ زيان مي رساند و جايي كه دزدان نَقْب مي زنند و دزدي مي نمايند 19

 .ه گنجها بجهت خود در آسمان بيندوزيد، جايي كه بيد و زنگ زيان نمي رساند و جايي كه دزدان نقب  نمي زنند و دزدي نمي كنند بلك20
 . زيرا هر جا گنج تو است، دل تو نيز در آنجا خواهد بود21

 چراغ بدن چشم است؛ پس هرگاه چشمت بسيط باشد تمام بدنت روشن بوِد؛ 22

 !پس اگر نوري كه در توست ظلمت باشد، چه ظلمت عظيمي است.  فاسد است، تمام جسمت تاريك مي باشد اما اگر چشم تو23

محال . هيچ كس دو آقا را خدمت نمي توان كرد، زيرا يا از يكي نفرت دارد و با ديگري محبت، و يا به يكي مي چسبد و ديگر را حقير مي شمارد 24
 .است كه خدا و ممونا را خدمت كنيد

آيا جان، از خوراك و بدن . بنابراين به شما مي گويم، از بهر جان خود انديشه مكنيد كه چه خوريد يا چه آشاميد و براي بدن خود كه چه بپوشيد 25
 از پوشاك بهتر نيست؟

آيا شما از آنها . ا را مي پروراند مرغان هوا را نظر كنيد كه نه مي كارند و نه ميدروند و نه در انبارها ذخيره مي كنند و پدر آسماني شما آنه26
 بمراتب بهتر نيستيد،

  و كيست از شما كه تفكّر بتواند ذراعي بر قامت خود افزايد؟27

 !نه محنت مي كشند و نه مي ريسند!  و براي لباس چرا مي انديشيد؟ در سوسنهاي چمن تأمل كنيد، چگونه نمو مي كنند28
 .مة جالل خود چون يكي از آنها آراسته نشد ليكن به شما مي گويم سليمان هم با ه29
  پس اگر خدا علف صحرا را كه امروز هست و فردا در تنور افكنده مي شود چنين بپوشاند، اي كم ايمانان آيا نه شما را از طريق اولي؟30

 . پس انديشه مكنيد و مگوييد چه بخوريم يا چه بنوشيم يا چه بپوشيم31
 .اما پدر آسماني شما مي داند كه بدين چيزها احتياج داريد.  چيزها امت ها مي باشند زيرا كه در طلب جميع اين32
 . ليكن اول ملكوت خدا و عدالت او را بطلبيد كه اين همه براي شما مزيد خواهد شد33
 .بدي امروز براي امروز كافي است.  پس در انديشة فردا مباشيد زيرا فردا انديشة خود را خواهد كرد34
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 .حكم مكنيد تا بر شما حكم نشود 1
 . زيرا بدان طريقي كه حكم كنيد بر شما نيز حكم خواهد شد و بدان پيمانه اي كه بپيماييد براي شما خواهند پيمود2
  و چون است كه خس را در چشم برادر خود مي بيني و چوبي را كه در چشم خود داري نمي يابي؟3

 و اينك چوب در چشم تو است؟ ? اجازه ده تا خس را از چشمت بيرون كنم? يا چگونه به برادر خود مي گويي 4

 ! اي رياكار، اول چوب را از چشم خود بيرون كن، آنگاه نيك خواهي ديد تا خس را از چشم برادرت بيرون كني5

 ).يمال كنند و برگشته، شما را بدرندمرواريدهاي خود را پيش گرازان اندازيد، مبادا آنها را پا آنچه مقدس است، به سگان مدهيد و نه 6

 .سؤال كنيد كه به شما داده خواهد شد، بطلبيد كه خواهيد يافت؛ بكوبيد كه براي شما باز كرده خواهد شد 7
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 . زيرا هر كه سؤال كند، يابد و كسي كه بطلبد، دريافت كند و هر كه بكوبد براي او گشاده خواهد شد8
 رش ناني از او خواهد و سنگي بدو دهد؟ و كدام آدمي است از شما كه پس9

  يا اگر ماهي خواهد و سنگي بدو بخشد؟   10

 پس هرگاه شما كه شرير هستيد، دادن بخشش هاي نيكو را به اوالد خود مي دانيد، چقدر زياده پدر شما كه در آسمان است چيزهاي نيكو را به 11
 !   آناني كه از او سؤال مي كنند خواهد بخشيد

  .ا آنچه خواهيد كه مردم به شما كنند، شما نيز بديشان همچنان كنيد؛ زيرا اين است تورات و صُحف انبيا لهذ12

 .زيرا فراخ است آن در و وسيع است آن طريقي كه مؤدي به هالكت است و آناني كه بدان داخل مي شوند بسيارند. از در تنگ داخل شويد 13
 .ت آن طريقي كه مؤدي به حيات است و يابندگان آن كم اند زيرا تنگ است آن در و دشوار اس14

 .درنده مي باشند اما از انبياي كَذَبِه احتراز كنيد، كه به لباس ميشها نزد شما مي آيند ولي در باطن، گرگان 15
 آيا انگور را از خار و انجير را از خس مي چينند؟.  ايشان را از ميوه هاي ايشان خواهيد شناخت16

 .مچنين هر درخت نيكو، ميوة نيكو مي آورد و درخت بد، ميوة بد مي آورد ه17

 .نمي تواند درخت خوب ميوة بد آورد، و نه درخت بد ميوة نيكو آورد 18
 . لهذا از ميوه هاي ايشان، ايشان را خواهيد شناخت20. هر درختي كه ميوة نيكو نياورد، بريده و در آتش افكنده شود19

 .را خداوند، خداوند گويد داخل ملكوت آسمان گردد، بلكه آنكه ارادة پدر مرا كه در آسمان است بجا آوردنه هر كه م 21
خداوندا، خداوندا، آيا به نام تو نبوت ننموديم و به اسم تو ديوها را اخراج نكرديم و به نام تو معجزات بسيار ?:  بسا در آن روز مرا خواهند گفت22

 ظاهر نساختيم؟

 ?!اي بدكاران از من دور شويد! هرگز شما را نشناختم?ه به ايشان صريحاً خواهم گفت كه  آنگا23

 .پس هر كه اين سخنان مرا بشنود و آنها را بجا آورد، او را به مردي دانا تشبيه مي كنم كه خانة خود را بر سنگ بنا كرد 24
 .نه زورآور شد و خراب نگرديد زيرا كه بر سنگ بنا شده بود و باران باريده، سيالبها روان گرديد و بادها وزيده، بدان خا25
 . و هر كه اين سخنان مرا شنيده، به آنها عمل نكرد، به مردي نادان مانَد كه خانه خود را بر ريگ بنا نهاد26
 ).ودجاري شد و بادها وزيده، بدان خانه زور آورد و خراب گرديد و خرابي آن عظيم ب  و باران باريده، سيالبها27

 و چون عيسي اين سخنان را ختم كرد، آن گروه از تعليم او در حيرت افتادند، 28

 . زيرا كه ايشان را چون صاحب قدرت تعليم مي داد و نه مثل كاتبان29
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 .و چون از كوه به زير آمد، گروهي بسيار از عقب او روانه شدند  1  
 .اي خداوند اگر بخواهي، مي تواني مرا طاهر سازي:  كه ناگاه ابرصي آمد و او را پرستش نموده، گفت2
 .كه فوراً برص او طاهر گشت! مي خواهم؛ طاهر شو:  عيسي دست آورده، او را لمس نمود و گفت3
هادتي زنهار كسي را اطّالع ندهي بلكه رفته، خود را به كاهن بنما و آن هديه اي را كه موسي فرمود، بگذران تا بجهت ايشان ش:  عيسي بدو گفت4

 ).باشد

 و چون عيسي وارد كفرناحوم شد، يوزباشي اي نزد كي آمد و بدو التماس نموده، 5

 .اي خداوند، خادم من مفلوج در خانه خوابيده و بشدت متألم است:  گفت6
 .من آمده، او را شفا خواهم داد:  عيسي بدو گفت7
 .بلكه سخني بگو و خادم من صحت خواهد يافت من آييخداوندا، اليق آن ني ام كه زير سقف :  يوزباشي در جواب گفت8
 زيرا كه من نيز مردي زير حكم هستم و سپاهيان را زير دست خود دارم؛ چون به يكي بگويم برو، مي رود و به ديگري بيا، مي آيد و به غالم خود 9

 .فالن كار را بكن، مي كند
 . هر آينه به شما مي گويم كه چنين ايماني در اسرائيل هم نيافته ام: خود گفت عيسي چون اين سخن را شنيد، متعجب شده، به همراهان 10

  و به شما مي گويم كه بسا از مشرق و مغرب آمده، در ملكوت آسمان با ابراهيم و اسحاق و يعقوب خواهند نشست؛   11

 .ار دندان باشد اما پسران ملكوت بيرون افكنده خواهند شد، و در ظلمت خارجي جايي كه گريه و فش12
 .كه در ساعت خادم او صحت يافت. برو، بر وفق ايمانت تو را عطا شود:  پس عيسي به يوزباشي گفت13

 .و چون عيسي به خانة پطرس آمد، مادرزن او را ديد كه تب كرده، خوابيده است 14
 .مشغول گشتپس برخاسته، به خدمتگذاري ايشان .  پس دست او را لمس كرد و تب او را رها كرد15
 . اما چون شام شد، بسياري از ديوانگان را به نزد او آوردند و محض سخني ارواح را بيرون كرد و همة مريضان را شفا بخشيد16
 .برداشت او ضعفهاي ما را گرفت و مرض هاي ما را  تا سخني كه به زبان اشعياي نبي گفته شده بود تمام گردد كه17
 .  خود ديد، فرمان داد تا به كنارة ديگر روندچون عيسي جمعي كثير دور 18
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 .استادا هر جا روي، تو را متابعت كنم:  آنگاه كاتبي پيش آمده، بدو گفت19
 .ليكن پسر انسان را جاي سرنهادن نيست. روباهان را سوراخ ها و مرغان هوا را آشيانه ها است:  عيسي بدو گفت20
 .     ا اول مرا رخصت ده تا رفته، پدر خود را دفن كنمخداوند:  و  ديگري از شاگردانش بدو گفت21

 .مرا متابعت كن و بگذار كه مردگان، مردگان خود را دفن كنند:  عيسي وي را گفت22
 .چون به كشتي سوار شد، شاگردانش از عقب او آمدند 23
 . و او در خواب بود ناگاه اضطراب عظيمي در دريا پديد آمد، بحدي كه امواج، كشتي را فرو  مي گرفت؛24
 !خداوندا، ما را درياب كه هالك مي شويم:  پس شاگردان پيش آمده، او را بيدار كرده، گفتند25
 .آنگاه برخاسته، بادها و دريا را نهيب كرد كه آرامي كامل پديد آمد اي كم ايمانان، چرا ترسان هستيد؟:  بديشان گفت26
 !ن چگونه مردي است كه بادها و دريا نيز از او اطاعت مي كننداي:  اما آن اشخاص تعجب نموده، گفتند27
و چون به آن كناره در زمين جرجِسيان رسيد، دو شخص ديوانه از قبرها بيرون شده، بدو برخوردند و بحدي تندخوي بودند كه هيچ كس از آن  28

 .راه نتوانستي عبور كند
 ه، ما را با تو چه كار است؟ مگر اينجا آمده اي تا ما را قبل از وقت عذاب كني؟يا عيسي ابن اللّ:  در ساعت فرياد كرده، گفتند29

 . و گلة گراز بسياري دور از ايشان مي چريد30
 .هرگاه ما را بيرون كني، در گله گرازان ما را بفرست:  ديوها از وي استدعا نموده، گفتند31
 .گرازان گرديدند كه في الفور همة آن گرازان از بلندي به دريا جسته، در آب هالك شدنددر حال بيرون شده، داخل گلة ! برويد:  ايشان را گفت32

 .    اما شبانان گريخته، به شهر رفتند و تمام آن حادثه و ماجراي ديوانگان را شهرت دادند 33

 . ايشان بيرون رودچون او را ديدند، التماس نمودند كه از حدود.  اينك تمام شهر براي مالقات عيسي بيرون آمد34
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 .پس به كشتي سوار شده، عبور كرد و به شهر خويش آمد   1 

اي فرزند، خاطر جمع دار كه گناهانت آمرزيده : چون عيسي ايمان ايشان را ديد، مفلوج را گفت. ناگاه مفلوجي را بر بستر خوابانيده، نزد وي آوردند 2
 .شد

 .شخص كفر مي گويد اين: آنگاه بعضي از كاتبان با خود گفتند 3
 از بهر چه  خياالت فاسد به خاطر خود راه مي دهيد؟:  عيسي خياالت ايشان را درك نموده، گفت4

  زيرا كدام سهل تر است، گفتن اينكه گناهان تو آمرزيده  شد يا گفتن آنكه برخاسته بخرام؟ 5

 برخيز و بستر خود را برداشته، به خانة خود  روانه  : آنگاه مفلوج را گفت… ليكن تا بدانيد كه پسر انسان را قدرت آمرزيدن گناهان بر زمين هست6
 !شو

 ! در حال برخاسته، به خانة خود رفت7
 . و آن گروه چون اين عمل را ديدند، متعجب شده، خدايي را كه اين نوع قدرت به مردم عطا فرموده بود، تمجيد نمودند8

 .در حال برخاسته، از عقب وي روانه شد. مرا متابعت كن: بدو گفت. مي به متّي به باج گاه نشسته ديدچون عيسي از آنجا مي گذشت، مردي را مس 9
 . و واقع شد چون او در خانه به غذا نشسته بود كه جمعي از باجگيران و گناهكاران آمده، با عيسي و شاگردانش بنشستند10

 تاد شما با باجگيران و گناهكاران غذا مي خورد؟چرا اس: و فريسيان چون ديدند، به شاگردان او گفتند 11

 .نه تندرستان بلكه مريضان احتياج به طبيب دارند:  عيسي چون شنيد، گفت12
 . لكن رفته، اين را دريافت كنيد كه رحمت  مي خواهم نه قرباني، زيرا نيامده ام تا عادالن را بلكه گناهكاران را به توبه دعوت نمايم13
 چون است كه ما و فريسيان روزة بسيار مي داريم، لكن شاگردان تو روزه نمي دارند؟  : ن يحيي نزد وي آمده، گفتندآنگاه شاگردا 14

آيا پسران خانة عروسي، مادامي كه داماد با ايشان است، مي توانند ماتم كنند؟ و لكن ايامي مي آيد كه داماد از ايشان گرفته :  عيسي بديشان گفت15
 .ام روزه خواهند داشتشود؛ در آن هنگ

 . كهنه پاره اي از پارچه نو وصله نمي كند زيرا كه وصله از جامه جدا   مي گردد و دريدگي بدتر مي شود و هيچ كس بر جامة 16
اي نو مي ريزند تا بلكه شراب نو را در مشكه.  و شراب نو را در مشكهاي كهنه نمي ريزند والّا مشكها دريده شده، شراب ريخته و مشكها تباه گردد17

 .هر دو محفوظ باشد
لكن بيا و دست خود را بر . اكنون دختر من مرده است: او هنوز اين سخنان را بديشان مي گفت كه ناگاه رئيسي آمد و او را پرستش نموده، گفت 18

 .وي گذار تا زيست خواهد كرد
 . پس عيسي به اتّفاق شاگردان خود برخاسته، از عقب او روانه شد19
  و اينك زني كه مدت دوازده سال به مرض استحاضه مبتال مي بود، از عقب او آمده، دامن رداي او را لمس نموده،20

 .اگر محض ردايش را لمس كنم، هر آينه شفا يابم:  زيرا با خود گفته بود21
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 .در ساعت آن زن رستگار گرديد!(  شفا داده استتو را اي دختر، خاطر جمع باش زيرا كه ايمانت:  عيسي برگشته، نظر بر وي انداخته، گفت22
  و چون عيسي به خانة رئيس در آمد، نوحه گران و گروهي از شورش كنندگان را ديده،23

 .  ايشان بر وي سخريه كردند. راه دهيد، زيرا دختر نمرده بلكه در خواب است:  بديشان گفت24

 .آن دختر را گرفت كه در ساعت برخاست اما چون آن گروه بيرون شدند، داخل شده، دست 25
 . و اين كار در تمام آن مرزوبوم شهرت يافت26

 !، بر ما ترحم كن!پسر داود: و چون عيسي از آن مكان مي رفت، دو كور فريادكنان در عقب او افتاده، مي گفتند 27
 .بلي خداوندا: گفتندش ريد كه اين كار را مي توانم كرد؟ان داآيا ايم: عيسي بديشان گفت.  و چون به خانه در آمد، آن دو كور نزد او آمدند28
 .بر وفق ايمانتان به شما بشود:  در ساعت چشمان ايشان را لمس كرده، گفت29
 . در حال چشمانشان باز شد و عيسي ايشان را به تأكيد فرمود كه زنهار كسي اطلّاع نيابد30
 .واحي شهرت دادند اما ايشان بيرون رفته، او را در تمام آن ن31
 . و هنگامي كه ايشان بيرون مي رفتند، ناگاه ديوانه اي گنگ را نزد او آوردند32
 .در اسرائيل چنين امر هرگز ديده نشده بود:  و چون ديو بيرون شد، گنگ، گويا گرديد و همه در تعجب شده، گفتند33
 ). مي كندبه واسطة رئيس ديوها، ديوها را بيرون:  ليكن فريسيان گفتند34

 .كنايس تعليم داده، به بشارت ملكوت موعظه مي نمود و هر مرض و رنج مردم را شفا مي داد و عيسي در همة شهرها و دهات گشته، در 35
 . و چون جمعي كثير ديد، دلش بر ايشان بسوخت زيرا كه مانند گوسفندان بي شبان، پريشان حال و پراكنده بودند36
 .پس از صاحب حصاد استدعا نماييد تا عمله در حصاد خود بفرستد. حصاد فراوان است ليكن عمله كم: ود گفت آنگاه به شاگردان خ37
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 .و دوازده شاگرد خود را طلبيده، ايشان را بر ارواح پليد قدرت داد كه آنها را بيرون كند و هر درد و رنجي را شفا دهند 1 
 شمعون معروف به پطرس و برادرش اندرياس؛ يعقوب بن زِبِدي و برادرش يوحنّا؛اول :  و نامهاي دوازده رسول اين است2

  فيلپس و برتولما؛ توما و متّاي باجگير؛ يعقوب بن حلفي و لبي معروف به تدي؛3

 . شمعون قانوي و يهوداي اسخريوطي كه او را تسليم نمود4

 از راه امت ها مرويد و در بلَدي از سامريان داخل مشويد،: اين دوازده را عيسي فرستاده، بديشان وصيت كرده، گفت 5

 . بلكه نزد گوسفندان گمشدة اسرائيل برويد6
 .    و چون مي رويد، موعظه كرده، گوييد كه ملكوت آسمان نزديك است7

 .فته ايد، مفت بدهيدمفت يا.  بيماران را شفا دهيد، ابرصان را طاهر سازيد، مردگان را زنده كنيد، ديوها را بيرون نماييد8
 كمرهاي خود ذخيره مكنيد،  طال يا نقره يا مس در9

 . و براي سفر، توشه دان يا دو پيراهن يا كفشها يا عصا برنداريد، زيرا كه مزدور مستحق خوراك خود است10
 .د تا بيرون رويد و در هر شهري يا قريه اي كه داخل شويد، بپرسيد كه در آنجا كه لياقت دارد؛ پس در آنجا بماني11
  و چون به خانه اي درآييد، بر آن سالم نماييد؛12

 . پس اگر خانه اليق باشد، سالم شما بر آن واقع خواهد شد و اگر نااليق بود، سالم شما به شما باز خواهد برگشت13
 . پايهاي خود را برافشانيد و هر كه شما را قبول نكند يا به سخن شما گوش ندهد، از آن خانه يا شهر بيرون شده، خاك14
 .سهل تر خواهد بود  هر آينه به شما مي گويم كه در روز جزا حالت زمين سدوم و عموره از آن شهر15

 .هان، من شما را مانند گوسفندان در ميان گرگان مي فرستم؛ پس مثل مارها هوشيار و چون كبوتران ساده باشيد 16
 ه شما را به مجلسها تسليم خواهند كرد و در كنايس خود شما را تازيانه خواهند زد، اما از مردم بر حذر باشيد، زيرا ك17

 . و در حضور حكّام و سالطين، شما را به خاطر من خواهند برد تا بر ايشان و بر امت ها شهادتي شود18
 ه شما عطا خواهد شد كه چه بايد گفت، اما چون شما را تسليم كنند، انديشه مكنيد كه چگونه و چه بگوييد زيرا در همان ساعت ب19

 . زيرا گوينده شما نيستيد بلكه روح پدر شما، در شما گوينده است20
  و برادر، برادر را و پدر، فرزند را به موت تسليم خواهند كرد و فرزندان بر والدين برخاسته، ايشان را به قتل خواهند رسانيد؛21

 .ليكن هر كه تا به آخر صبر كُند، نجات يابد. نفرت خواهند كرد و به جهت اسم من، جميع مردم از شما 22
 وقتي كه در يك شهر بر شما جفا كنند، به ديگري فرار كنيد زيرا هر آينه به شما مي گويم تا پسر انسان نيايد، از همة شهرهاي اسرائيل نخواهيد 23

  .پرداخت

  .رشاگرد از معلم خود افضل نيست و نه غالم از آقايش برت 24
پس اگر صاحب خانه را بعلْزَبول خواندند، چقدر زيادتر اهل .  كافي است شاگرد را كه چون استاد خويش گردد و غالم را چون آقاي خود شود25

 .خانه اش را
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 . لهذا از ايشان مترسيد زيرا چيزي مستور نيست كه مكشوف نگردد و نه مجهولي كه معلوم نشود26
 . مي گويم، در روشنايي بگويي، و آنچه در گوش شنويد بر بامها موعظه كنيد آنچه در تاريكي به شما27
 . و از قاتالن جسم كه قادر بر كشتن روح ني اند، بيم مكنيد بلكه از او بترسيد كه قادر است بر هالك كردن  روح و جسم را نيز در جهنّم28
  .ز آنها جز به حكم پدر شما به زمين نمي افتد آيا دو گنجشك به يك فَلس فروخته نمي شود؟ و حال آنكه يكي ا29

 . ليكن همة مويهاي سر شما شمرده شده است30
 . پس ترسان مباشيد زيرا شما از گنجشكان بسيار افضل هستيد31

 .پس هر كه مرا پيش مردم اقرار كند، من نيز در حضور پدر خود كه در آسمان است، او را اقرار خواهم كرد 32
 .آسمان است او را انكار خواهم نمود را پيش مردم انكار نمايد، من هم در حضور پدر خود كه در اما هر كه م33
 .نيامده ام تا سالمتي بگذارم بلكه شمشير را.  گمان مبريد كه آمده ام تا سالمتي بر زمين بگذارم34
 . مادر شوهرش جدا سازم زيرا كه آمده ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خويش و عروس را از 35

 .  و دشمنان شخص، اهل خانة او خواهند بود36

 .و هر كه پدر يا مادر را بيش از من دوست دارد، اليق من نباشد و هر كه پسر يا دختر را از من زياده دوست دارد، اليق من نباشد37 
 . و هر كه صليب خود را برنداشته، از عقب من نيايد، اليق من نباشد38
 . كه جان خود را دريابد، آن را هالك سازد و هر كه جان خود را بخاطر من هالك كرد، آن را خواهد يافت هر39
 . هر كه شما را قبول كند، مرا قبول كرده و كسي كه مرا قبول كند، فرستندة مرا قبول كرده باشد40
 .ه اسم عادلي پذيرفت، مزد عادل را خواهد يافت و آنكه نبي اي را به اسم نبي پذيرد، اجرت نبي يابد و هر كه عادلي را ب41
 ). و هر كه يكي از اين صغار را كاسه اي از آب سرد محض نام شاگرد نوشاند، هر آينه به شما مي گويم اجر خود را ضايع نخواهد ساخت42
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 .ر شهرهاي ايشان تعليم دهد و موعظه نمايدو چون عيسي اين وصيت را با دوازده شاگرد خود به اتمام رسانيد، از آنجا روانه شد تا د 1 
  و چون يحيي در زندان، اعمال مسيح را شنيد، دو نفر از شاگردان خود را فرستاده،2

 ديگري باشيم؟ آيا آن آينده تويي يا منتظر:  بدو گفت3

 برويد و يحيي را از آنچه شنيده ايد و ديده ايد، اطّالع دهيد،:  عيسي در جواب ايشان گفت4

 ه كوران بينا مي گردند و لنگان به رفتار مي آيند و ابرصان طاهر و كران شنونده و مردگان زنده مي شنود و فقيران بشارت  مي شنوند؛ ك5

 . و خوشابحال كسي كه در من نلغزد6
 و چون ايشان مي رفتند، عيسي با آن جماعت دربارة يحيي آغاز سخن كرد كه 7

ان رفته بوديد، آيا ني يي را كه از باد در جنبش است؟ بلكه بجهت ديدن چه چيز بيرون شديد؟ آيا مردي را كه لباس  بلكه بجهت ديدن چه چيز به بياب8
 .فاخر دربر دارد؟ اينك آناني كه رخت فارخ مي پوشند در خانه هاي پادشاهان مي باشند

 !بي افضلي را ليكن بجهت ديدن چه چيز بيرون رفتيد؟ آيا نبي را؟ بلي به شما مي گويم از ن9
 .اينك من رسول خود را پيش روي تو مي فرستم تا راه را پيش روي تو مهيا سازد?:  زيرا همان است آنكه دربارة او مكتوب است10
 . هر آينه به شما مي گويم كه از اوالد زنان، بزرگتري از يحيي تعميد دهنده برنخاست، ليكن كوچكتر در ملكوت آسمان از وي بزرگ تر است11
 . و از ايام يحيي تعميد دهنده تا اآلن، ملكوت آسمان مجبور مي شود و جباران آن را به زور مي ربايند12
  زيرا جميع انبيا و تورات تا يحيي اخبار مي نمودند13

 .و اگر مي خواهيد قبول كنيد، همان است الياس كه بايد بيايد 14
 . هر كه گوش شنوا دارد بشنود15
 فه را به چه چيز تشبيه نمايم؟ اطفالي را مانند كه در كوچه ها نشسته، رفيقان خويش را صدا زده، ليكن اين طاي16

 .براي شما ني نواختيم، رقص نكرديد؛ نوحه گري كرديم، سينه نزديد : مي گويند17
  زيرا يحيي آمد، نه مي خورد و نه مي آشاميد، مي گويند ديو دارد 18

ليكن حكمت از فرزندان خود .  و مي نوشد، مي گويند او مردي پرخور و ميگسار و دوست باجگيران و گناهكاران است پسر انسان آمد كه مي خورد19
 ).تصديق كرده شده است

 :آنگاه شروع به مالمت نمود بر آن شهرهايي كه اكثر از معجزات وي در آنها ظاهر شد زيرا كه توبه نكرده بودند 20
زيرا اگر معجزاتي كه در شما ظاهر گشت، در صور و صيدون ظاهر مي شد، هر آينه مدتي در !  بر تو اي بيت صيداواي!  واي بر تو اي خورزين21

 .پالس و خاكستر توبه مي نمودند
 . ليكن به شما مي گويم كه در روز جزا حالت صور و صيدون ازشما سهل تر خواهد بود22
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به جهنّم سرنگون خواهي شد زيرا هرگاه معجزاتي كه در تو پديد آمد در سدوم ظاهر مي شد، هر  و تو اي كفرناحوم كه تا به فلك سرافراشته اي، 23
 .آينه تا امروز باقي مي ماند

 ). ليكن به شما مي گويم كه در روز جزا حالت زمين سدوم از تو سهل تر خواهد بود24

 را ستايش مي كنم كه اين امور را از دانايان و خردمندان پنهان داشتي و به اي پدر، مالك آسمان و زمين، تو: در آن وقت، عيسي توجه نموده، گفت 25
 !كودكان مكشوف فرمودي

 . بلي اي پدر، زيرا كه همچنين منظور نظر تو بود26
 بخواهد بدو چيز را به من سپرده است و كسي پسر را نمي شناسد بجز پدر و نه پدر را هيچ كس مي شناسد غير از پسر و كسي كه پسر  پدر همه27

 .مكشوف سازد
 . بياييد نزد من اي تمام زحمتكشان و گرانباران و من شما را آرامي خواهم بخشيد28
  يوغ مرا بر خود گيريد و از من تعليم يابيد زيرا كه حليم و افتاده دل مي باشم و در نفوس خود آرامي خواهيد يافت؛29

 ). زيرا يوغ من خفيف است و بار من سبك30
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 .در آن زمان، عيسي در روز سبت از ميان كشتزارها مي گذشت و شاگردانش چون گرسنه بودند، به چيدن و خوردن خوشه ها آغاز كردند 1  
 .اينك شاگردان تو كاري ميكنند كه كردن آن در سبت جايز نيست:  اما فريسيان چون اين را ديدند، بدو گفتند2
 چه داود و رفيقانش كردند، وقتي كه گرسنه بودند،مگر نخوانده ايد آن:  ايشان را گفت3

 .  چطور به خانة خدا در آمده، نانهاي تَقْدمه را خورد كه خوردن آن بر او و رفيقانش حالل نبود بلكه بر كاهنان فقط4

  يا در تورات نخوانده ايد كه در روزهاي سبت، كَهنه در هيكل سبت را حرمت نمي دارند و بي گناه هستند؟5

 ! ليكن به شما مي گويم كه در اينجا شخصي بزرگتر از هيكل است6
 .       و اگر اين معني را درك مي كرديد كه رحمت مي خواهم نه قرباني بي گناهان را مذمت نمي نموديد7

 ). زيرا كه پسر انسان مالك روز سبت نيز است8

 و از آنجا رفته، به كنيسة ايشان در آمد، 9

 . آيا در روز سبت شفا دادن جايز است يا نه؟ تا ادعايي بر او وارد آورند: پس از وي پرسيده، گفتند. ص دست خشكي حاضر بود كه ناگاه شخ10

 كيست از شما كه يك گوسفند داشته باشد و هر گاه در روز سبت به حفره اي افتد، او را نخواهد گرفت و بيرون آورد؟:  وي به ايشان گفت11

 .بنابراين در سبت ها نيكويي كردن روا است. ان از گوسفند افضل است پس چقدر انس12
 .پس دراز كرده، مانند ديگري صحيح گرديد! دست خود را دراز كن:  آنگاه آن مرد را گفت13
 . اما فريسيان بيرون رفته، بر او شورا نمودند كه چطور او را هالك كنند14

 پس جميع ايشان را شفا بخشيد،.  شد و گروهي بسيار از عقب او آمدندعيسي اين را درك نموده، از آنجا روانه 15

 . و ايشان را قدغن فرمود كه او را شهرت ندهند16
 : تا تمام گردد كالمي كه به زبان اشعياي نبي گفته شده بود17
 .اهم نهاد تا انصاف را بر امت ها اشتهار نمايدروح خود را بر وي خو. اينك بندة من كه او را برگزيدم و حبيب من كه خاطرم از وي خرسند است (18
 . نزاع و فغان نخواهد كرد و كسي آواز او را در كوچه ها نخواهد شنيد19
 .شكست و فتيلة نيم سوخته را خاموش نخواهد كرد تا آنكه انصاف را به نصرت برآورد  ني خرد شده را نخواهد20
 ). و به نام او امت ها اميد خواهند داشت21

 .آنگاه ديوانه اي كور و گنگ را نزد او آوردند و او را شفا داد چنانكه آن كور و گنگ، گويا و بينا شد 22
 آيا اين شخص پسر داود نيست؟:  و تمام آن گروه به حيرت افتاده، گفتند23

 ! ديوهااين شخص ديوها را بيرون نمي كند مگر به ياري بعلْزَبول، رئيس:  ليكن فريسيان شنيده، گفتند24
هر مملكتي كه بر خود منقسم گردد، ويران شود و هر شهري يا خانه اي كه بر خود منقسم :  عيسي خياالت ايشان را درك نموده، بديشان گفت25

 .گردد، برقرار نماند
 پس چگونه سلطنتش پايدار ماند؟.  لهذا اگر شيطان، شيطان را بيرون كند، هر آينه بخالف خود منقسم گردد26

 اگر من به وساطت بعلْزَبول ديوها را بيرون مي كنم، پسران شما آنها را به ياري كه بيرون مي كنند؟ از اين جهت ايشان بر شما داوري خواهند  و27
 .كرد

 . ليكن هرگاه من به روح خدا ديوها را اخراج مي كنم، هر آينه ملكوت خدا بر شما رسيده است28
 شخصي زورآور درآيد و اسباب او را غارت كند، مگر آنكه اول آن زورآور را ببندد و پس خانة او را تاراج كند؟ و چگونه كسي بتواند در خانة 29

 . هر كه با من نيست، برخالف من است و هر كه با من جمع نكند، پراكنده سازد30
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 . به روح القدس از انسان عفو نخواهد شداز انسان آمرزيده مي شود، ليكن كفر   از اين رو، شما را مي گويم هر نوع گناه و كفر31

 .        و هر كه برخالف پسر انسان سخني گويد، در اين عالم و در عالم آينده، هرگز آمرزيده نخواهد شد32

 .    مي شود يا درخت را نيكو گردانيد و ميوه اش را نيكو، يا درخت را فاسد سازيد و ميوه اش را فاسد،  زيرا كه درخت از ميوه اش شناخته 33

 . اي افعي زادگان، چگونه مي توانيد سخن نيكو گفت و حال آنكه بد هستيد زيرا كه زبان از زيادتي دل سخن مي گويد34
 . مرد نيكو از خزانة نيكوي دل خود، چيزهاي خوب برميآورد  و مرد بد از خزانة بد، چيزهاي بد بيرون مي آورد35
 .اطل كه مردم گويند، حساب آن را در روز داوري خواهند داد ليكن به شما مي گويم كه هر سخن ب36
 ). زيرا كه از سخنان خود عادل شمرده خواهي شد و از سخنهاي تو بر تو حكم خواهد شد37

 .اي استاد مي خواهيم از تو آيتي ببينيم: آنگاه بعضي از كاتبان و فريسيان در جواب او گفتند 38
 .رير و زناكار آيتي مي طلبند و بديشان جز آيت يونس نبي داده نخواهد شدفرقة ش:  او در جواب ايشان گفت39
 . زيرا همچنانكه يونس سه شبانه روز در شكم ماهي ماند، پسر انسان نيز سه شبانه روز در شكم زمين خواهد بود40
به موعظة يونس توبه كردند و اينك بزرگتري از يونس در خواهند كرد زيرا كه   مردمان نِينَوا در روز داوري با اين طايفه برخاسته، بر ايشان حكم41

 .اينجا است
 ملكَة جنوب در روز داوري با اين فرقه برخاسته، بر ايشان حكم خواهد كرد زيرا كه از اقصاي زمين آمد تا حكمت سليمان را بشنود، و اينك 42

 .شخصي بزرگتر از سليمان اينجاست

 .مي كند و نمي يابد  آيد، در طلب راحت به جايهاي بي آب گردشو وقتي روح پليد از آدمي بيرون 43
 . پي مي گويد به خانة خود كه از آن بيرون آمدم برمي گردم، و چون آيد، آن را خالي و جاروب شده و آراسته مي بيند44
شوند و انجام آن شخص بدتر از آغازش مي  آنگاه مي رود و هفت روح ديگر بدتر از خود را برداشته، مي آورد و داخل گشته، ساكن آنجا مي 45

 ).همچنين به اين فرقة شرير خواهد شد. شود

 .او با آن جماعت هنوز سخن مي گفت كه ناگاه مادرش و برادرانش در طلب گفتگوي وي بيرون ايستاده بودند 46
 .وينداينك مادر تو و برادرانت بيرون ايستاده، مي خواهند با تو سخن گ:  و شخصي وي را گفت47
 كيست مادر من و برادرانم كيايند؟:  در جواب قايل گفت48

 .اينانند مادر من و برادرانم:  و دست خود را بسوي شاگردان خود دراز كرده، گفت49
 . زيرا هر كه ارادة پدر مرا كه در آسمان است بجا آورد، همان برادر و خواهر و مادر من است50
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 خانه بيرون آمده، به كنارة دريا نشستو در همان روز، عيسي از  1 

  و گروهي بسيار بر وي جمع آمدند، بقسمي كه او به كشتي سوار شده، قرار گرفت و تمامي آن گروه بر ساحل ايستادند؛2

 .وقتي برزگري بجهت پاشيدن تخم بيرون شد : و معاني بسيار به مثَلها براي ايشان گفت3
 .اه افتاد و مرغان آمده، آن را خوردند و چون تخم مي پاشيد، قدري در ر4
  و بعضي بر سنگالخ جايي كه خاك زياد نداشت افتاده، بزودي سبز شد، چونكه زمين عمق نداشت،5

 . و چون آفتاب برآمد بسوخت و چون ريشه نداشت خشكيد6
 . و بعضي در ميان خارها ريخته شد و خارها نمو كرده، آن را خفه نمود7
 .ن نيكو كاشته شده، بار آورد، بعضي صد و بعضي شصت و بعضي سي و برخي در زمي8
 . هر كه گوش شنوا دارد بشنود9
 از چه جهت با اينها به مثلها سخن مي راني؟: آنگاه شاگردانش مآمده، به وي گفتند 10

 دانستن اسرار ملكوت آسمان به شما عطا شده است، ليكن بديشان عطا نشده، :  در جواب ايشان گفت11

 .اما كسي كه ندارد آنچه دارد هم از او گرفته خواهد شد.  زيرا هركه دارد بدو داده شود و افزوني يابد12
 .نمي شنوند و نمي فهمند  از اين جهت با اينها به مثَلها سخن مي گويم كه نگرانند و نمي بينند و شنوا هستند و13
 . به سمع خواهيد شنيد و نخواهيد فهميد و نظر كرده، خواهيد نگريست و نخواهيد ديد?: يد و در حق ايشان نبوت اشعيا تمام مي شود كه مي گو14

 زيرا قلب اين قوم سنگين شده و به گوشها به سنگيني شنيده اند و چشمان خود را بر هم نهاده اند، مبادا چشم ها ببينند و به گوش ها بشنوند و به 15
 .       را شفا دهمدل ها بفهمند و بازگشت كنند و من ايشان

  ليكن خوشابحال چشمان شما زيرا كه مي بينند و گوشهاي شما زيراكه مي شنوند16

 . زيرا هر آينه به شما مي گويم بسا انبيا و عادالن خواستند آنچه شما مي بينيد، ببينند و نديده اند و آنچه مي شنويد، بشنوند و نشنيدند17

       . پس شما مثَل برزگر را بشنويد 18

 . كسي كه كلمة ملكوت را شنيده، آن را نفهميد شرير مي آيد و آنچه در دل او كاشته شده است  مي ربايد، همان است آنكه در راه كاشته شده است19
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  و آنكه بر سنگالخ ريخته شد اوست كه كالم را شنيده، في الفور به خشنودي قبول مي كند،20

 .كه فاني است و هرگاه سختي يا صدمه اي بسبب كالم بر او وارد آيد، در ساعت لغزش مي خورد ولكن ريشه اي در خود ندارد، بل21
 .        و آنكه در ميان خارها ريخته شد، آن است كه كالم را بشنود و انديشة اين جهان و غرور دولت، كالم را خفه كند و بي ثمر گردد22

ثمر مي  م را شنيده، آن را مي فهمد و بارآور شده، بعضي صد و بعضي شصت و بعضي سي و آنكه در زمين نيكو كاشته شد، آن است كه كال23
 .آورد

 :ملكوت آسمان مردي را ماند كه تخم نيكو در زمين خود كاشت: و مثَلي ديگر بجهت ايشان آورده، گفت 24
 . و چون مردم در خواب بودند دشمنش آمده، در ميان گندم، كركاس ريخته، برفت25
 .وقتي كه گندم روئيده و خوشه برآورد، كركاس نيز ظاهر شد و 26
  پس نوكران صاحب خانه آمده، به وي عرض كردند اي آقا مگر تخم نيكو در زمين خويش نكاشته اي؟ پس از كجا كركاس بهم رسانيد؟27

 آيا مي خواهي برويم آنها را جمع كنيم؟: عرض كردند. اين كار دشمن است:  ايشان را فرمود28

 .ني، مبادا وقت جمع كردن كركاس، گندم را به آنها بركنيد:  فرمود29
 بگذاريد كه هر دو تا وقت حصاد با هم نمو كنند و در موسم حصاد، دروگران را خواهم گفت كه اول كركاسها جمع كرده، آنها را براي ساختن بافه 30

 ؟ها ببنديد اما گندم را در انبار من ذخيره كنيد
 .ملكوت آسمان مثل دانة خردلي است كه شخصي گرفته، در مزرعة خويش كاشت:  مثلي براي ايشان زده، گفتبار ديگر 31
 و هر چند از ساير دانه ها كوچكتر است، ولي چون نمو كند بزرگترين بقول است و درختي مي شود چنانكه مرغان هوا آمده در شاخه هايش 32

 .مي گيرند آشيانه
 .يشان گفت كه ملكوت آسمان خمير مايه اي را ماند كه زني آن را گرفته، در سه كيل خمير پنهان كرد تا تمام، مخمر گشتو مثلي ديگر براي ا 33
  همة اين معاني را عيسي با آن گروه به مثلها گفت و بدون مثل بديشان هيچ نگفت،34

 .ز مي كنم و به چيزهاي مخفي شدة از بناي عالم تَنَطُّق خواهم كرددهان خود را به مثلها با:  تا تمام گردد كالمي كه به زبان نبي گفته شد35
 .مثَل كركاس مزرعه بجهت ما شرح فرما: آنگاه عيسي آن گروه را مرخّص كرده، داخل خانه گشت و شاگردانش نزد وي آمده، گفتند 36
 آنكه بذر نيكو مي كارد پسر انسان است،:  در جواب ايشان گفت37

 .جهان است و تخم نيكو ابناي ملكوت و كركاس ها، پسران شريرند و مزرعه، اين 38
 . و دشمني كه آنها را كاشت، ابليس است و موسوم حصاد، عاقبت اين عالم و دروندگان، فرشتگانند39
  پس همچنان كه كركاسها را جمع كرده، در آتش مي سوزانند، همان طور در عاقبت اين عالم خواهد شد،40

 مالئكة خود را فرستاده، همة لغزش دهندگان و بدكاران را جمع خواهند كرد، كه پس انسان 41

 . و ايشان را به تنور آتش خواهند انداخت، جايي كه گريه و فشار دندان بود42
  .هر كه گوش شنوا دارد بشنود. شد  آنگاه عادالن در ملكوت پدر خود مثل آفتاب، درخشان خواهند43

ا ماند، مخفي شدة در زمين كه شخصي آن را يافته، پنهان نمود و از خوشي آن رفته، آنچه داشت فروخت و آن زمين را و ملكوت آسمان گنجي ر 44
 .خريد

  باز ملكوت آسمان تاجري را ماند كه جوياي مرواريدهاي خوب باشد، 45
 . و چون يك مرواريد گرانبها يافت، رفت و مايملك خود را فروخته، آن را خريد46

  ملكوت آسمان مثل دامي است كه به دريا افكنده شود و از هر جنسي به آن درآيد،   ايضاً 47

 . و چون پر شود، به كناره اش كشَند و نشسته، خوب ها را در ظروف جمع كنند و بدها را دور اندازند48
 دا كرده،فرشتگان بيرون آمده، طالحين را از ميان صالحين ج.  بدينطور در آخر اين عالم خواهد شد49

 . ايشان را در تنور آتش خواهند انداخت جايي كه گريه و فشار دندان مي باشد50
 .بلي خداوندا: آيا همة اين امور را فهميده ايد؟ گفتندش:  عيسي ايشان را گفت51
زانة خويش چيزهاي نو و كهنه بيرون بنابراين، هر كاتبي كه در ملكوت آسمان تعليم يافته است، مثل صاحب خانه اي است كه از خ:  به ايشان گفت52

 .مي آورد
 .و چون عيسي اين مثل ها را به اتمام رسانيد، از آن موضع روانه شد 53
از كجا اين شخص چنين حكمت و معجزات را :  و چون به وطن خويش آمد ايشان را در كنيسة ايشان تعليم داد، به قسمي كه متعجب شده، گفتند54

 بهم رسانيد؟

 ن پسر نجار نمي باشد؟ و آيا مادرش مريم نامي نيست؟ و برادرانش يعقوب و يوسف و شمعون و يهودا؟  آيا اي55

 نمي باشند؟ پس اين همه را از كجا بهم رسانيد؟  و همة خواهرانش نزد ما56

 .نبي بي حرمت نباشد مگر در وطن و خانة خويش: ليكن عيسي بديشان گفت.  و دربارة او لغزش خورند57
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 . بسبب بي ايماني ايشان معجزه بسيار در آنجا ظاهر نساخت و58
 

14 

 در آن هنگام هيروديس تيترارخ چون شهرت عيسي را شنيد، 1 

 .اين است يحيي تميد دهنده كه از مردگان برخاسته است، و از اين جهت معجزات از او صادر مي گردد:  به خادمان خود گفت2
  هيروديا، زن برادر خود فيلپس گرفته، در بند نهاده و در زندان انداخته بود؛ زيرا كه هيروديس يحيي را بخاطر3

 .نگاه داشتن وي بر تو حالل نيست:  چون كه يحيي بدو همه گفت4
 .  و وقتي كه قصد قتل او كرد، از مردم ترسيد زيرا كه او را نبي مي دانستند5

 .روديا در مجلس رقص كرده، هيروديس را شاد نمود اما چون بزم ميالد هيروديس را مي آراستند، دختر هي6
 . از اين رو قسم خورده، وعده داد كه آنچه او خواهد بدو بدهد7
 . و او از ترغيب مادر خود گفت كه سر يحيي تعميد دهنده را اآلن در طَبقي به من عنايت فرما8
 .رمود كه بدهند آنگاه پادشاه برنجيد، ليكن بجهت پاسِ قسم و خاطر همنشينان خود، ف9
  و فرستاد، سر يحيي را در زندان از تن جدا كرد،10

 .  و سر او را در طشتي گذارده، به دختر تسليم نمودند و او آن را نزد مادر خود برد11

 . پس شاگردان آمده، جسد او را برداشته، به خاك سپردند و رفته، عيسي را اطّالع دادند12

و چون مردم شنيدند، از شهرها به راه خشكي از عقب وي .  كشتي سوار شده، از آنجا به ويرانه اي به خلوت رفتو چون عيسي اين را شنيد، به 13
 .روانه شدند

 . پس عيسي بيرون آمده، گروهي بسيار ديده، بر ايشان رحم فرمود و بيماران ايشان را شفا داد14
پس اين گروه را مرخّص فرما تا به دهات رفته بجهت . يرانه است و وقت اآلن گذشتهاين موضع و:  و در وقت عصر، شاگردانش نزد وي آمده، گفتند15

 .خود غذا بخرند
 .شما ايشان را غذا دهيد. احتياج به رفتن ندارند:  عيسي ايشان را گفت16
 !در اينجا جز پنج نان و دو ماهي نداريم:  بدو گفتند17
 !آنها را اينجا نزد من بياوريد:  گفت18
ن جماعت فرمود تا بر سبزه نشستند و پنج نان و دو ماهي را گرفته، به سوي آسمان نگريسته، بركت داد و نان را پاره كرد، به شاگردان  و بدا19

 .سپرد و شاگردان بدان جماعت
 . و همه خورده، سير شدند و از پاره هاي باقي مانده دوازده سبد پر كرده، برداشتند20
 .طفال قريب به پنج هزار مرد بودند و خوردگان سواي زنان و ا21

 . بي درنگ عيسي شاگردان خود را اصرار نمود تا به كشتي سوار شده، پيش از وي به كنارة ديگر روانه شوند تا آن گروه را رخصت دهد 22

 .و وقت شام در آنجا تنها بود.  و چون مردم را روانه نمود، به خلوت براي عبادت بر فراز كوهي برآمد23
 .ما كشتي در آن وقت در ميان دريا به سبب باد مخالف كه مي وزيد، به امواج گرفتار بود ا24
 . و در پاس چهارم از شب، عيسي بر دريا خراميده، به سوي ايشان روانه گرديد25
 .د اما چون شاگردان، او را بر دريا خرامان ديدند، مضطرب شده، گفتند كه خيالي است؛ و از خوف فرياد برآوردن26
 ! منم، ترسان مباشيد! خاطر جمع داريد : اما عيسي ايشان را بي تأمل خطاب كرده، گفت27

 . خداوندا، اگر تويي مرا بفرما تا بر روي آب، نزد تو آيم:  پطرس در جواب او گفت28

 . در ساعت پطرس از كشتي فرود شده، بر روي آب روانه شد تا نزد عيسي آيد! بيا:  گفت29

 .خداوندا، مرا درياب: ن باد را شديد ديد، ترسان گشت و مشرف به غرق شده، فرياد برآورده، گفت ليكن چو30
 اي كم ايمان، چرا شك آوردي؟:  عيسي بي درنگ دست آورده، او را بگرفت و گفت31

 . و چون به كشتي سوار شدند، باد ساكن گرديد32
 !هستي حقيقة تو پسر خدافي ال:  پس اهل كشتي آمده، او را پرستش كرده، گفتند33
 آنگاه عبور كرده، به زمين جنِيسره آمدند، 34

  و اهل آن موضع او را شناخته، به همگي آن نواحي فرستاده، همة بيماران را نزد او آوردند،   35

 . و از او اجازت خواستند كه محض دامن ردايش را لمس كنند و هر كه لمس كرد، صحت كامل يافت36
 

15  
 :گاه كاتبان و فريسيان اُرشليم نزد عيسي آمده، گفتندنآ 1 

  چون است كه شاگردان تو از تقليد مشايخ تجاوز مي نمايند، زيرا هرگاه نان مي خورند دست خود را نمي شويند؟2
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 شما نيز به تقليد خويش، از حكم خدا چرا تجاوز مي كنيد؟:  او در جواب ايشان گفت3

 .ه مادر و پدر خود را حرمت دار و هر كه پدر يا مادر را دشنام دهد البتّه هالك گردد زيرا خدا حكم داده است ك4
  ليكن شما مي گوييد هر كه پدر يا مادر خود را گويد آنچه از من به تو نفع رسد هديه اي است،5

 .ده ايدپس به تقليد خود، حكم خدا را باطل نمو.  و پدر يا مادر خود را بعد از آن احترام نمي نمايند6
 : اي رياكاران، اشعياء دربارة شما نيكو نبوت نموده است كه گفت7
 .از من دور است  اين قوم به زبانهاي خود به من تقرب مي جويند و به لبهاي خويش مرا تمجيد مي نمايند، ليكن دلشان8
 . پس عبادت مرا عبث مي كنند زيرا كه احكام مردم را بمنزلة فرايض تعليم مي دهند9
 گوش داده، بفهميد؛: و آن جماعت را خوانده، بديشان گفت 10

 . نه آنچه به دهان فرو مي رود انسان را نجس مي سازد بلكه آنچه از دهان بيرون مي آيد انسان را نجس مي گرداند11
 آيا مي داني كه فريسيان چون اين سخن را شنيدند، مكروهش داشتند؟:  آنگاه شاگردان وي آمده، گفتند12

 .هر نهالي كه پدر آسماني من نكاشته باشد، كَنده شود:  او در جواب گفت13
 ). ايشان را واگذاريد، كوران راهنمايان كورانند و هرگاه كور، كور راهنما شود، هر دو در چاه افتند14

 .اين مثل را براي ما شرح فرما: پطرس در جواب او گفت 15
 راك هستيد؟آيا شما نيز تا به حال بي اد:  عيسي گفت16

  يا هنوز نيافته ايد كه آنچه از دهان فرو مي رود، داخل شكم مي گردد و در مبرز افكنده مي شود؟17

 . ليكن آنچه از دهان برآيد، از دل صادر مي گردد و اين چيزها است كه انسان را نجس مي سازد18
 . دزديها و شهادات دورغ و كفرها زيرا كه از دل برمي آيد، خياالت بد و قتلها و زناها و فسقها و19
 . اينها است كه انسان را نجس مي سازد، ليكن خوردن به دستهاي ناشسته، انسان را نجس نمي گرداند20
 . پس عيسي از آنجا بيرون شده، به ديار صُور و صيدون رفت 21

 . داودا، بر من رحم كن زيرا دختر من سخت ديوانه استخداوندا، پسر:  ناگاه زن كنعانيه از آن حدود بيرون آمده، فريادكنان وي را گفت22
 .  ليكن هيچ جوابش نداد تا شاگردانش پيش آمده، خواهش نمودند كه او را مرخّص فرماي زيرا در عقب ما شورش مي كند23

 .فرستاده نشده ام مگر بجهت گوسفندان گمشدة خاندان اسرائيل:  او در جواب گفت24
 .خداوندا مرا ياري كن:  پرستش كرده، گفت پس آن زن آمده، او را25
 .      در جواب گفت كه نان فرزندان را گرفتن و نزد سگان انداختن جايز نيست26

 .بلي خداوندا، زيرا سگان نيز از پاره هاي افتادة سفرة آقايان خويش مي خورند:  عرض كرد27
 .كه در همان ساعت، دخترش شفا يافت.  را برحسب خواهش تو بشودتو! ايمان تو عظيم است! اي زن:  آنگاه عيسي در جواب او گفت28

 .عيسي از آنجا حركت كرده، به كنارة درياي جليل آمد و بر فراز كوه برآمده، آنجا بنشست 29
هاي عيسي افكندند و ايشان  و گروهي بسيار، لنگان و كوران و گنگان و شلّان و جمعي از ديگران را با خود برداشته، نزد او آمدند و ايشان را بر پا30

 را شفا داد،

 بقسمي كه آن جماعت، چون گنگان را گويا و شلّان را تندرست و لنگان را خرامان و كوران را بينا ديدند، متعجب شده، خداي اسرائيل را تمجيد 31
    .كردند

حال سه روز است كه با من مي باشند و هيچ چيز براي مرا بر اين جماعت دل بسوخت زيرا كه ال: عيسي شاگردان خود را پيش طلبيده، گفت 32
 .خوراك ندارند و نمي خواهم ايشان را گرسنه برگردانم مبادا در راه ضعف كنند

 از كجا در بيابان ما را آنقدر نان باشد كه چنين انبوه را سير كند؟:  شاگردانش به او گفتند33

 . نان و قدري از ماهيان كوچكهفت: چند نان داريد؟ گفتند:  عيسي ايشان را گفت34
 . پس مردم را فرمود تا بر زمين بنشينند35
 . و آن هفت نان و ماهيان را گرفته، شكر نمود و پاره كرده، به شاگردان خود داد و شاگردان به آن جماعت36
 . و همه خورده، سير شدند و از خرده هاي باقي مانده هفت   زنبيل پر برداشتند37
 . سواي زنان و اطفال چهار هزار مرد بودند و خورندگان،38
 . پس آن گروه را رخصت داد و به كشتي سوار شده، به حدود مجدل آمد39

 
16 

 .آنگاه فريسيان و صدوقيان نزد او آمده، از روي امتحان از وي خواستند كه آيتي آسماني براي ايشان ظاهر سازد 1 
 در وقت عصر مي گوييد هوا خوش خواهد بود زيرا آسمان سرخ است؛( ايشان را جواب داد كه 2
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اي رياكاران مي دانيد صورت آسمان را تمييز دهيد، اما عالمات .  و صبحگاهان مي گوييد هوا بد خواهد شد زيرا كه آسمان سرخ و گرفته است3
 !زمانها را نمي توانيد

 .پس ايشان را رها كرده، روانه شد. نبي تي مي طلبند و آيتي بديشان عطا نخواهد شد جز آيت يونس فرقة شريرِ زناكار، آي4

 .و شاگردانش چون بدان طرف مي رفتند، فراموش كردند كه نان بردارند 5
 !آگاه باشيد كه از خميرماية فريسيان و صدوقيان احتياط كنيد:  عيسي ايشان را گفت6
 .  از آن است كه نان برنداشته ايم: موده، گفتند پس ايشان در خود تفكر ن7

 اي سست ايمانان، چرا در خود تفكّر مي كنيد از آنجهت نان نياورده ايد؟:  عيسي اين را درك نموده، بديشان گفت8

  آيا هنوز نفهميده و ياد نياورده ايد آن پنج نان و پنج هزار نفر و چند سبدي را كه برداشتيد؟9

 ان و چهار هزار نفر و چند زنبيلي را كه برداشتيد؟ و نه آن هفت ن10

  پس چرا نفهميديد كه دربارة نان شما را نگفتم كه از خميرماية فريسيان و صدوقيان احتياط كنيد؟11

 . آنگاه دريافتند كه نه از خميرماية بلكه از تعليم فريسيان و صدوقيان حكم احتياط فرموده است12

 مردم مرا كه پسر انسانم چه شخص مي گويند؟   : نواحي قيصرية فيلپس آمد، از شاگردان خود پرسيد، گفتو هنگامي كه عيسي به  13

 .بعضي يحيي تعميد دهنده و بعضي الياس و بعضي ارميا يا يكي از انبيا:  گفتند14
 شما مرا كه مي دانيد؟:  ايشان را گفت15

 !اي زندهجواب گفت كه تويي مسيح، پسر خد در  شمعون پطرس16
 . زيرا جسم و خون اين را بر تو كشف نكرده، بلكه پدر من كه در آسمان است! خوشابحال تو اي شمعون بن يونا:  عيسي در جواب وي گفت17

 . و من نيز تو را مي گويم كه تويي پطرس و بر اين صخره كليساي خود را بنا مي كنم و ابواب جهنّم بر آن استيال نخواهد يافت18
 .ليدهاي ملكوت آسمان را به تو مي سپارم؛ و آنچه بر زمين ببندي در آسمان بسته گردد و آنچه در زمين گشايي در آسمان گشاده شود و ك19
 . آنگاه شاگردان خود را قدغن فرمود كه به هيچ كس نگويند كه او مسيح است20

ه اورشليم و زحمت بسيار كشيدن از مشايخ و رؤساي كَهنه و كاتبان و و از آن زمان عيسي به شاگردان خود خبر دادن آغاز كرد كه رفتن او ب 21
 .كشته شدن و در روز سوم برخاستن ضروري است

 !حاشا از تو اي خداوند كه اين بر تو هرگز واقع نخواهد شد:  و پطرس او را گرفته، شروع كرد به منع نمودن و گفت22
 !يطان زيرا كه باعث لغزش من مي باشي، زيرا نه امور الهي را بلكه امور انساني را تفكّر مي كنيدور شو اي ش:  اما او برگشته، پطرس را گفت23
 .اگر كسي خواهد متابعت من كند، بايد خود را انكار كرده و صليب خود را برداشته، از عقب من آيد:  آنگاه عيسي به شاگردان خود گفت24
 . را هالك سازد؛ اما هر كه جان خود را بخاطر من هالك كند، آن را دريابدجان خود را برهاند، آن  زيرا هر كس بخواهد25
  زيرا شخص را چه سود دارد كه تمام دنيا را ببرد و جان خود را ببازد؟ يا اينكه آدمي چه چيز را فداي جان خود خواهد ساخت؟26

 .و در آن وقت هر كسي را موفق اعمالش جزا خواهد داد زيرا كه پسر انسان خواهد آمد در جالل پدر خويش به اتّفاق مالئكة خود 27
 . هر آينه به شما مي گويم كه بعضي در اينجا حاضرند كه تا پسر انسان را نبينند كه در ملكوت خود مي آيد، ذائقة موت را نخواهند چشيد28

 
17 

 .ر خلوت به كوهي بلند بردو بعد از شش روز، عيسي، پطرس و يعقوب و برادرش يوحنّا را برداشته، ايشان را د 1
 . و در نظر ايشان هيأت او متبدل گشت و چهره اش چون خورشيد، درخشنده و جامه اش چون نور، سفيد گرديد2
 . كه ناگاه موسي و الياس بر ايشان ظاهر شده، با او گفتگو مي كردند3
اگر بخواهي، سه سايبان در اينجا بسازيم، يكي براي تو و يكي !  است اما پطرس به عيسي متوجه شده، گفت كه خداوندا، بودن ما در اينجا نيكو4

 .بجهت موسي و ديگري براي الياس
 و هنوز سخن بر زبانش بود كه ناگاه ابري درخشنده بر ايشان سايه افكند و اينك آوازي از ابر در رسيد كه اين است پسر حبيب من كه از وي 5

 !او را بشنويد. خشنودم
 .ان اين را شنيدند، به روي در افتاده، بي نهايت ترسان شدند و چون شاگرد6
 !برخيزيد و ترسان مباشيد:  عيسي نزديك آمده، ايشان را لمس نمود و گفت7
 . و چشمان خود را گشوده، هيچ كس را جز عيسي تنها نديدند8
 .ان از مردگان برنخيزد، زنهار اين رؤيا را به كسي باز نگوئيد و چون ايشان از كوه به زير مي آمدند، عيسي ايشان را قدغن فرمود كه تا پسر انس9
 پس كاتبان چرا مي گويند كه مي بايد الياس اول آيد؟: شاگردانش از او پرسيده، گفتند10

 .البتّه الياس مي آيد و تمام چيزها را اصالح خواهد نمود:  او در جواب گفت11
 است و او را نشناختند بلكه آنچه خواستند با وي كردند؛ به همانطور پسر انسان نيز از ايشان زحمت  ليكن به شما مي گويم كه الحال الياس آمده12

 .خواهد ديد
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 . آنگاه شاگردان دريافتند كه دربارة يحيي تعميد دهنده بديشان سخن مي گفت13

 :و چون به نزد جماعت رسيدند، شخصي پيش آمده، نزد وي زانو زده، عرض كرد 14
 .، بر پسر من رحم كن زيرا مصروع و به شدت متألم است، چنانچه بارها در آتش و مكرراً در آب مي افتد خداوندا15
 . و او را نزد شاگردان تو آوردم، نتوانستند او را شفا دهند16
 . نزد من آوريداي فرقة بي ايمان كج رفتار، تا به كي با شما باشم و تا چند متحمل شما گردم؟ او را:  عيسي در جواب گفت17
   . پس عيسي او را نهيب داده، ديو از وي بيرون شد و در ساعت، آن پسر شفا يافت18

 چرا ما نتوانستيم او را بيرون كنيم؟  : اما شاگردان نزد عيسي آمده، در خلوت از او پرسيدند 19

اگر ايمان به قدر دانة خردلي مي داشتيد، بدين كوه مي گفتيد از اينجا زيرا هر آينه به شما مي گويم، . به سبب بي ايماني شما:  عيسي ايشان را گفت20
 .بدان جا منتقل شو، البتّه منتقل مي شد و هيچ امري بر شما محال نمي بود

 . ليكن اين جنس جز به دعا و روزه بيرون نمي رود21
 ليم كرده خواهد شد،پسر انسان بدست مردم تس: و چون ايشان در جليل مي گشتند، عيسي بديشان گفت 22

 .پس بسيار محزون شدند.  و او را خواهند كشت و در روز سوم خواهد برخاست23

 آيا استاد شما را دو درهم نمي دهد؟: و چون ايشان وارد كفرناحوم شدند، محصّالن دو درهم نزد پطرس آمده، گفتند 24

اي شمعون، چه گمان داري؟ پادشاهان جهان از چه كسان عشر و جزيه مي : فتو چون به خانه درآمده، عيسي بر او سبقت نموده، گ. بلي:  گفت25
 گيرند؟ از فرزندان خويش يا از بيگانگان؟

 !پس يقيناً پسران آزادند: عيسي بدو گفت. از بيگانگان:  پطرس به وي گفت26
ي كه بيرون مي آيد، گرفته و دهانش را باز كرده، مبلغ چهار درهم و اول ماه  ليكن مبادا كه ايشان را برنجانيم، به كنارة دريا رفته، قلّابي بينداز27

 !آن را برداشته، براي من و خود بديشان بده. خواهي يافت
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 چه كس در ملكوت آسمان بزرگتر است؟: در همان ساعت، شاگردان نزد عيسي آمده، گفتند 1 

  آنگاه عيسي طفلي را طلب نموده، در ميان ايشان برپا داشت2

 .هر آينه به شما مي گويم تا بازگشت نكنيد و مثل طفل كوچك نشويد، هرگز داخل ملكوت آسمان نخواهيد شد: و گفت 3
 . پس هر كه مثل اين بچة كوچك خود را فروتن سازد، همان در ملكوت آسمان بزرگتر است4
 . و كسي كه چنين طفلي را به اسم من قبول كند، مرا پذيرفته است5
 )!از اين صغار را كه به من ايمان دارند، لغزش دهد او را بهتر مي بود كه سنگ آسيايي بر گردنش آويخته، در قعر دريا غرق مي شد و هر كه يكي 6

 .واي بر اين جهان به سبب لغزشها؛ زيرا كه البد است از وقوع لغزشها، ليكن واي بر كسي كه سبب لغزش باشد 7
 آن را قطع كرده، از خود دور انداز زيرا تو را بهتر است كه لنگ يا شلّ داخل حيات شوي از آنكه با دو دست يا  پس اگر دستت يا پايت تو را بلغزاند،8

 .دو پا در نارِ جاوداني افكنده شوي
دو چشم در آتش قلع كرده، از خود دور انداز زيرا تو را بهتر است با يك چشم وارد حيات شوي، از اينكه با   و اگر چشمت تو را لغزش دهد، آن را9

 .جهنّم افكنده شوي

 .زنهار يكي از اين صغار را حقير مشماريد، زيرا شما را مي گويم كه مالئكة ايشان دائماً در آسمان روي پدر مرا كه در آسمان است مي بينند 10
 . زيرا كه پسر انسان آمده تا گمشده را نجات بخشد11
د باشد و يكي از آنها گم شود، آيا آن نود و نُه را به كوهسار نمي گذارد و به جستجوي آن گم  شما چه گمان مي بريد، اگر كسي را صد گوسفن12

 شده نمي رود؟

 . و اگر اتّفاقاً آن را دريابد، هر آينه به شما مي گويم بر آن يكي بيشتر شادي مي كند از آن نود و نه كه گم نشده اند13
  .ن نيست كه يكي از اين كوچكان هالك گردد همچنين ارادة پدر شما كه در آسمان است اي14

 هرگاه سخن تو را گوش گرفت، برادر خود را دريافتي؛. و اگر برادرت به تو گناه كرده باشد، برو و او را ميان خود و خلوت الزام كن 15

 . و اگر نشنود، يك با دو نفر ديگر با خود بردار تا از زبان دو يا سه شاهد، هر سخني ثابت شود16
 .  و اگر سخن ايشان را رد كند، به كليسا بگو و اگر كليسا را قبول نكند، در نزد تو مثل خارجي يا باجگير باشد17

 .باشد  هر آينه به شما مي گويم آنچه بر زمين بنديد، در آسمان بسته شده باشد و آنچه بر زمين گشاييد، در آسمان گشوده شده18
ر از شما در زمين دربارة هر چه كه بخواهند متّفق شوند، هر آينه از جانب پدر من كه در آسمان است براي  باز به شما مي گويم هرگاه دو نف19

 .ايشان كرده خواهد شد
 ). زيرا جايي كه دو يا سه نفر به اسم من جمع شوند، آنجا در ميان ايشان حاضرم20

 ن خطا ورزد، مي بايد او را آمرزيد؟ آيا تا هفت مرتبه؟خداوندا، چند مرتبه برادرم به م: آنگاه پطرس نزد او آمده، گفت 21
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 !تو را نمي گويم تا هفت مرتبه، بلكه تا هفتاد هفت مرتبه:  عيسي بدو گفت22
 . از آنجهت ملكوت آسمان پادشاهي را ماند كه با غالمان خود ارادة محاسبه داشت23
 . زار قنطار به او بدهكار بود و چون شروع به حساب نمود، شخصي را نزد او آوردند كه ده ه24

 . و چون چيزي نداشت كه ادا نمايد، آقايش امر كرد كه او را با زن و فرزندانش و تمام مايملك او فروخته، طلب او را وصول كنند25
 .اي آقا مرا مهلت ده تا همه را به تو ادا كنم?:  پس آن غالم رو به زمين نهاده او را پرستش نمود و گفت26
 .ه آقاي آن غالم بر وي ترحم نموده، او را رها كرد و قرض او را بخشيد آنگا27
طلب مرا ادا ?: او را بگرفت و گلويش را فشرده، گفت.  ليكن چون آن غالم بيرون رفت، يكي از همقطاران خود را يافت كه از او صد دينار طلب داشت28
 !كن
 .مرا مهلت ده تا همه را به تو رد كنم?: گفت پس آن همقطار بر پاهاي او افتاده، التماس نموده، 29
 . اما او قبول نكرد بلكه رفته، او را در زندان انداخت تا قرض را ادا كند30
 .را ديدند، بسيار غمگين شدند، رفتند و آنچه شده بود به آقاي خود باز گفتند  چون همقطاران وي اين وقايع31
 الم شرير، آيا تمام آن قرض را محض خواهش تو به تو نبخشيدم؟اي غ:  آنگاه مواليش او را طلبيده، گفت32

  پس آيا تو را نيز الزم نبود كه بر همقطار خود رحم كني چنانكه من بر تو رحم كردم؟33

 . پس موالي او در غضب شده، او را به جلّادان سپرد تا تمام قرض را بدهد34
  . نمود، اگر هر يكي از شما برادر خود را از دل نبخشد به همينطور پدر آسماني من نيز با شما عمل خواهد35
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 .و چون عيسي اين سخنان را به اتمام رسانيد، از جليل روانه شده، به حدود يهوديه از آن طرف اُردن آمد 1 
 . و گروهي بسيار از عقب او آمدند و ايشان را در آنجا شفا بخشيد2

 آيا جايز است مرد، زن خود را به هر علّتي طالق دهد؟: نند و گفتندپس فريسيان آمدند تا او را امتحان ك 3

 مگر نخوانده ايد كه خالق در ابتدا ايشان را مرد و زن آفريد،:  او در جواب ايشان گفت4

  و گفت از اين جهت مرد، پدر و مادر خود را رها كرده، به زن خويش بپيوندد و هر دو يك تن خواهند شد؟5

 .پس آنچه را خدا پيوست انسان جدا نسازد. از آن دو نيستند بلكه يك تن هستند بنابراين بعد 6
 پس از بهر چه موسي امر فرمود كه زن را طالقنامه دهند و جدا كنند؟:  به وي گفتند7

 .دليكن از ابتدا چنين نبو. خود را طالق دهيد موسي به سبب سنگدليِ شما، شما را اجازت داد كه زنان:  ايشان را گفت8
  . و به شما مي گويم هر كه زن خود را بغير علّت زنا طالق دهد و ديگري را نكاح كند، زاني است و هر كه زن مطلّقه اي را نكاح كند، زنا كند9

 !اگر حكم شوهر با زن چنين باشد، نكاح نكردن بهتر است: شاگردانش بدو گفتند 10
 .ند، مگر به كساني كه عطا شده استتمامي خلق اين كالم را نمي پذير:  ايشان را گفت11
 زيرا كه خَصي ها مي باشند كه از شكم مادر چنين متولّد شدند و خصي ها هستند كه از مردم خصي شده اند و خصي ها مي باشند كه بجهت 12

 ).ملكوت خدا خود را خصي نموده اند، آنكه توانايي قبول دارد بپذيرد

 .اما شاگردان، ايشان را نهيب دادند. دند تا دستهاي خود را بر ايشان نهاده، دعا كندآنگاه چند بچة كوچك را نزد او آور 13
 .بچه هاي كوچك را بگذاريد و از آمدن نزد من، ايشان را منع نكنيد، زيرا ملكوت آسمان از مثل اينهاست:  عيسي گفت14
 . و دستهاي خود را بر ايشان گذارده از آن جا روانه شد15

 اي استاد نيكو، چه عمل نيكو كنم تا حيات جاوداني يابم؟:  آمده، وي را گفتناگاه شخصي 16

 .اگر بخواهي داخل حيات شوي، احكام را نگاه دار ليكن. از چه سبب مرا نيكو گفتي و حال آنكه كسي نيكو نيست، جز خدا فقط:  وي را گفت17
 ن، شهادت دروغ مده،قتل مكن، زنا مكن، دزدي مك: كدام احكام؟ عيسي گفت:  بدو گفت18

 . و پدر و مادر خود را حرمت دار و همساية خود را مانند نفس خود دوست دار19
 ديگر مرا چه ناقص است؟. همة اينها را از طفوليت نگاه داشته ام: جوان وي را گفت20

 .ان گنجي خواهي داشت؛ و آمده مرا متابعت نمااگر بخواهي كامل شوي، رفته مايملك خود را بفروش و به فقرا بده كه در آسم:  عيسي بدو گفت21
 . چون جوان اين سخن  را شنيد، دل تنگ شده، برفت زيرا كه مال بسيار داشت22

 .هر آينه به شما مي گويم كه شخص دولتمند به ملكوت آسمان به دشواري داخل مي شود: عيسي به شاگردان خود گفت 23
 .ز سوراخ سوزن، آسانتر است از دخول شخص دولتمند در ملكوت خدا و باز شما را مي گويم كه گذشتن شتر ا24
 پس كه مي تواند نجات يابد؟   :  شاگردانش چون شنيدند، بغايت متحير گشته، گفتند25

 .نزد انسان اين محال است ليكن نزد خدا همه چيز ممكن است:  عيسي متوجه ايشان شده، گفت26
 پس ما را چه خواهد بود؟. ما همة چيزها را ترك كرده، تو را متابعت مي كنيماينك  :  آنگاه پطرس در جواب گفت27
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هر آينه به شما مي گويم شما كه مرا متابعت نموده ايد، در معاد وقتي كه پسر انسان بر كرسي جالل خود نشيند، شما نيز به :  عيسي ايشان را گفت28
 .هيد نموددوازده كرسي نشسته، بر دوازده سبط اسرائيل داوري خوا

خانه ها يا برادران يا خواهران يا پدر يا مادر يا زن يا فرزندان يا زمينها را ترك كرد، صد  چندان خواهد يافت و وارت   و هر كه بخاطر اسم من،29
 .حيات جاوداني خواهد گشت

 ! ليكن بسا اولين كه آخرين مي گردند و آخرين، اولين30
 

20 

 .ه اي را ماند كه بامدادان بيرون رفت تا عمله بجهت تاكستان خود به مزد بگيردزيرا ملكوت آسمان صاحب خان 1
 . پس با عمله، روزي يك دينار قرار داده، ايشان را به تاكستان خود فرستاد2
 .   و قريب به ساعت سوم بيرون رفته، بعضي ديگر را در بازار بيكار ايستاده ديد3

 .پس رفتند. كستان برويد و آنچه حق شما است به شما مي دهمشما هم به تا:  ايشان را نيز گفت 4
 . باز قريب به ساعت ششم و نهم رفته، همچنين كرد5
 از بهر چه تمامي روز در اينجا بيكار ايستاده آيد؟: ايشان را گفت.  و قريب به ساعت يازدهم رفته، چند نفر ديگر بيكار ايستاده يافت6

 .شما نيز به تاكستان برويد و حق خويش را خواهيد يافت: بديشان گفت. د نگرفتهيچ كس ما را به مز: گفتندش 7
 .مزدوران را طلبيده، از آخرين گرفته تا اولين مزد ايشان را ادا كن:  و چون وقت شام رسيد، صاحب تاكستان به ناظر خود گفت8
 . پس يازده ساعتيان آمده، هر نفري ديناري يافتند9
 .ولي ايشان نيز هر نفري ديناري يافتند. گمان بردند كه بيشتر خواهند يافت و اولين آمده، 10
 خانه شكايت نموده،  اما چون گرفتند، به صاحب11

  گفتند كه اين آخرين، يك ساعت كار كردند و ايشان را با ما كه متحمل سختي و حرارت روز گرديده ايم مساوي ساخته اي؟12

 مگر به ديناري با من قرار ندادي؟. اي رفيق بر تو ظلمي نكردم: فت او در جواب يكي از ايشان گ13

 .مي خواهم بدين آخري مثل تو دهم.  حق خود را گرفته برو14
  آيا مرا جايز نيست كه از مال خودم آنچه خواهم بكنم؟ مگر چشم تو بد است از آن رو كه من نيكو هستم؟15

 ).واهند شد، زيرا خوانده شدگان بسيارند و برگزيدگان بسيار كم بنابراين اولين آخرين و آخرين اولين خ16

 : و چون عيسي به اورشليم مي رفت، دوازده شاگرد خود را در اثناي راه به خلوت طلبيده بديشان گفت 17

  خواهند داد، اينك به سوي اورشليم مي رويم و پسر انسان به رؤساي كَهنه و كاتبان تسليم كرده خواهد شد و حكم قتل او را18

 . و او را به امت ها خواهند سپرد تا او را استهزا كنند و تازيانه زنند و مصلوب نمايند و در روز سوم خواهد برخاست19
 .آنگاه مادر دو پسر زِبِدي با پسران خود نزد وي آمده و پرستش نموده، از او چيزي درخواست كرد 20
 .ا اين دو پسر من در ملكوت تو، يكي بر دست راست و ديگري بر دست چپ تو بنشينندبفرما ت :چه خواهش داري؟ گفت:  بدو گفت21
آيا مي توانيد از آن كاسه اي كه من مي نوشم، بنوشيد و تعميدي را كه من مي يابم، بيابيد؟ بدو . نمي دانيد چه مي خواهيد:  عيسي در جواب گفت22

 .مي توانيم: گفتند
ليكن نشستن به دست راست و چپ من، از آن من . سة من خواهيد نوشيد و تعميدي را كه من مي يابم، خواهيد يافتالبتّه از كا:  ايشان را گفت23

 .نيست كه بدهم، مگر به كساني كه از جانب پدرم براي ايشان مهيا شده است
 .اما چون آن ده شاگرد شنيدند، بر آن دو برادر به دل رنجيدند 24
 .آگاه هستيد كه حكّام امت ها بر ايشان سروري مي كنند و رؤسا بر ايشان مسلّطند: ده، گفت عيسي ايشان را پيش طلبي25
 . ليكن در ميان شما چنين نخواهد بود، بلكه هر كه در ميان شما مي خواهد بزرگ گردد، خادم شما باشد26
 . و هر كه مي خواهد در ميان شما مقدم بود، غالم شما باشد27
 .سان نيامد تا مخدوم شود بلكه تا خدمت كند و جان خود را در راه بسياري فدا سازد چنانكه پسر ان28
 و هنگامي كه از اريحا بيرون مي رفتند، گروهي بسيار از عقب او مي آمدند، 29

 !، بر ما ترحم كنخداوندا، پسر داودا:  كه ناگاه دو مرد كور كنار راه نشسته، چون شنيدند كه عيسي در گذر است، فرياد كرده، گفتند30
 !خداوندا، پسر داودا، بر ما ترحم فرما: ايشان را نهيب مي دادند كه خاموش شوند، بيشتر فريادكنان مي گفتند  و هر چند خلق31
 چه مي خواهيد براي شما كنم؟:  پس عيسي ايستاده، به آواز بلند گفت32

 !    خداوندا، اينك چشمان ما باز گردد:  به وي گفتند33

 . پس عيسي ترحم نموده، چشمان ايشان را لمس نمود كه در ساعت بينا گشته، از عقب او روانه شدند34
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 آنگاه عيسي دو نفر از شاگردان خود را فرستاده، . و چون نزديك به اورشليم رسيده، وارد بيت فاجي نزد كوه زيتون شدند 1 
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 .آنها را باز كرده، نزد من آوريد. يد و در حال، االغي با كره اش بسته خواهيد يافتدر اين قريه اي كه پيش روي شماست برو:  بديشان گفت2
 . و هرگاه كسي به شما سخني گويد، بگوييد خداوند بدينها احتياج دارد كه في الفور آنها را خواهد فرستاد3
  و اين همه واقع شد تا سخني كه نبي گفته است تمام شود4

 .د اينك پادشاه تو نزد تو مي آيد با فروتني و سواره بر حمار و بر كره االغ كه دختر صَهيون را گويي5
  پس شاگرادن رفته، آنچه عيسي بديشان امر فرمود، بعما آوردند6

 . و االغ را با كره آورده، رخت خود را بر آنها انداختند و او بر آنها سوار شد7
 .د و جمعي از درختان شاخه ها بريده، در راه مي گستردند و گروهي بسيار، رختهاي خود را در راه گسترانيدن8
 !هوشيعانا در اعلي عليين! هوشيعانا پسر داودا، مبارك باد كسي كه به اسم خداوند مي آيد : و جمعي از پيش و پس او رفته، فرياد كنان مي گفتند9
  اين كيست؟:  و چون وارد اورشليم شد، تمام شهر به آشوب آمده، مي گفتند10
 .اين است عيسي نبي از ناصرة جليل:  آن گروه گفتند11
پس عيسي داخل هيكل خدا گشته، جميع كساني را كه در هيكل خريد و فروش مي كردند، بيرون نمود و تختهاي صرافان و كرسيهاي كبوتر  12

 .فروشان را واژگون ساخت
 .ليكن شما مغازة دزدانش ساخته ايد. شودمكتوب است كه خانة من خانة دعا ناميده مي :  و ايشان را گفت13
 . و كوران و شالن در هيكل، نزد او آمدند و ايشان را شفا بخشيد14

مي گفتند ديدند، !( اما رؤساي كهنه و كاتبان چون عجايبي كه از او ظاهر مي گشت و كودكان را كه در هيكل فرياد برآورده، هوشيعانا پسر داودا 15
 غضبناك گشته،

بلي مگر نخوانده ايد اين كه از دهان كودكان و شيرخوارگان حمد را مهيا : نمي شنوي آنچه اينها مي گويند؟ عيسي بديشان گفت:  گفتند به وي16
 ساختي؟

 . پس ايشان را واگذارده، از شهر بسوي بيت عنْيا رفته، در آنجا شب را بسر برد17

 .بامدادان چون به شهر مراجهت مي كرد، گرسنه شد 18
كه در ! از اين به بعد ميوه تا به ابد بر تو نشود: پس آن را گفت. ديده، نزد آن آمد و جز برگ بر آن هيچ نيافت  و در كنارة راه يك درخت انجير19

 !ساعت درخت انجير خشكيد
 !چه بسيار زود درخت انجير خشك شده است:  چون شاگردان اين را ديدند، متعجب شده، گفتند20
هر آينه به شما مي گويم اگر ايمان مي داشتيد و شك نمي نموديد، نه همين را كه به درخت انجير شد مي كرديد، بلكه هرگاه : واب گفت عيسي در ج21

 .بدين كوه مي گفتيد منتقل شده به دريا افكنده شو چنين شد
 ). و هر آنچه با ايمان به دعا طلب كنيد، خواهيد يافت22

به چه قدرت اين اعمال را مي نمايي و چه كسي اين قدرت را : ليم مي داد، رؤساي كهنه و مشايخ قوم نزد او آمده ، گفتندو چون به هيكل درآمده، تع 23
 به تو داده است؟

 :ماگر آن را به من گوييد، من هم به شما گويم كه اين اعمال را به چه قدرت مي نماي. من نيز از شما سخني مي پرسم:  عيسي در جواب ايشان گفت24
 تعميد يحيي از كجا بود؟ از آسمان يا از انسان؟ ايشان با خود تفكّر كرده، گفتند كه اگر گوييم از آسمان بود، هر آينه گويد پس چرا به وي ايمان 25

 .نياورديد
 . و اگر گوييم از انسان بود، از مردم مي ترسيم زيرا همه يحيي را نبي مي دانند26
 .من هم شما را نمي گويم كه به چه قدرت اين كارها را مي كنم :بديشان گفت. مي دانيمن:   پس در جواب عيسي گفتند27

 .اي فرزند امروز به تاكستان من رفته، به كار مشغول شو: نزد نخستين آمده،گفت. ليكن چه گمان داريد؟ شخصي را دو پسر بود 28
 .اما پشيمان گشته، برفت. نخواهم رفت:  در جواب گفت29
 . ولي نرفت. اي آقا من مي روم: او در جواب گفت. ومين نيز همچنين گفت و به د30

هر آينه به شما مي گويم كه باجگيران و فاحشه ها قبل از شما داخل : عيسي بديشان گفت. اولي:  كدام يك از اين دو خواهش پدر را بجا آورد؟ گفتند31
 ملكوت خدا مي گردند،       

دالت نزد شما آمد و بدو ايمان نياورديد، اما باجگيران و فاحشه ها بدو ايمان آوردند و شما چون ديديد، آخر هم پشيمان  زآنرو كه يحيي از راه ع32
 .نشديد تا بدو ايمان آوريد

 

پس آن را . ا نمودصاحب خانه اي بود كه تاكستاني غَرس نموده، خطيره اي گردش كشيد و چرخُشتي در آن كند و برجي بن: و مثَلي ديگر بشنويد 33
 .به دهقانان سپرده، عازم سفر شد

 . و چون موسوم ميوه نزديك شد، غالمان خود را نزد دهقانان فرستاد تا ميوه هاي او را بردارند34
 . اما دهقانان غالمانش را گرفته، بعضي را زدند و بعضي را كشتند و بعضي را سنگسار نمودند35
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 .ولين فرستاده، بديشان نيز به همانطور سلوك نمودند باز غالمان ديگر، بيشتر از ا36
 .خواهند داشت پسر مرا حرمت:  باالخره پسر خود را نزد ايشان فرستاده، گفت37
 .بياييد او را بكشيم و ميراثش را ببريم. اين وارث است:  اما دهقانان چون پسر را ديدند با خود گفتند38
 . افكنده، كشتند آنگاه او را گرفته، بيرون تاكستان39
  پس چون مالك تاكستان آيد، به آن دهقانان چه خواهد كرد؟   40

 .البتّه آن بدكاران را به سختي هالك خواهد كرد و باغ را به باغبانان ديگر خواهد سپرد كه ميوه هايش را در موسم بدو دهند:  گفتند41
اين از جانب خداوند آمد . نگي را كه معمارانش رد نمودند، همان سر زاويه شده استمگر در كتب هرگز نخوانده ايد اين كه س: عيسي بديشان گفت 42

 .و در نظر ما عجيب است
 . از اين جهت شما را مي گويم كه ملكوت خدا از شما گرفته شده، به امتي كه ميوه اش بياورند، عطا خواهد شد43
 .سي افتد، نرمش سازد و هر كه بر آن سنگ افتد، منكسر شود و اگر آن سنگ بر ك44
 . و چون رؤساي كَهنه و فريسيان مثلهايش را شنيدند، دريافتند كه دربارة ايشان مي گويد45
 . و چون خواستند او را گرفتار كنند، از مردم ترسيدند زيرا كه او را نبي مي دانستند46
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       :   و عيسي توجه نموده، باز به مثَلها ايشان را خطاب كرده، گفت  1

 . ملكوت آسمان پادشاهي را ماند كه براي پسر خويش عروسي كرد2
 . و غالمان خود را فرستاد تا دعوت شدگان را به عروسي بخوانند و نخواستند بيايند3
 من كشته شده و همه خود را حاضر ساخته ام و گاوان و پرواريهاي دعوت شدگان را بگوييد كه اينك خوان?:  باز غالمان ديگر روانه نموده، فرمود4

 .چيز آماده است، به عروسي بياييد
 . ولي ايشان بي اعتنايي نموده، راه خود را گرفتند، يكي به مزرعه خود و ديگري به تجارت خويش رفت5
 . و ديگران غالمان را گرفته، دشنام داده، كشتند6
 .ا به قتل رسانيد و شهر ايشان را بسوخت پادشاه چون شنيد، غضب نموده، لشگريان خود را فرستاده، آن قاتالن ر7
 .عروسي حاضر است؛ ليكن دعوت شدگان لياقت نداشتند:  آنگاه غالمان خود را فرمود8
 . اآلن به شوارع عامه برويد و هر كه را به عروسي بطلبيد9
 . از مجلسيان مملّو گشتپس آن غالمان به سر راهها رفته، نيك و بد هر كه را يافتند جمع كردند، چنانكه خانة عروسي10
 . آنگاه پادشاه بجهت ديدن اهل مجلس داخل شده، شخصي را در آنجا ديد كه جامة عروسي در بر ندارد11
 .اي عزيز چطور در اينجا آمدي در حالي كه جامة عروسي در بر نداري؟ او خاموش شد:  بدو گفت12
 .پا بسته برداريد و در ظلمت خارجي اندازيد، جايي كه گريه و فشار دندان باشداين شخص را دست و :  آنگاه پادشاه خادمان خود را فرمود13
 . زيرا طلبيدگان بسيارند و برگزيدگان كم14
 .پس فريسيان رفته، شورا نمودند كه چطور او را در گفتگو گرفتار سازند 15
 صادق هستي و طريق خدا را به راستي تعليم مي نمايي و از كسي استادا مي دانيم كه:  و شاگردان خود را با هيروديان نزد وي فرستاده، گفتند16

 .ظاهر خلق نمي نگري باك نداري زيرا كه به
 آيا جزيه دادن به قيصر رواست يا نه؟.  پس به ما بگو رأي تو چيست17

 اي رياكاران، چرا مرا تجربه مي كنيد؟:  عيسي شرارت ايشان را درك كرده، گفت18

 . ايشان ديناري نزد وي آوردند. ن بنماييد سكّة جزيه را به م19

 اين صورت و رقم از آن كيست؟:  بديشان گفت20

 !مال قيصر را به قيصر ادا كنيد و مال خدا را به خدا: بديشان گفت. از آن قيصر:  بدو گفتند21
 . چون ايشان شنيدند، متعجب شدند و او را واگذارده، برفتند22

 كه منكر قيامت هستند نزد او آمده، سؤال نموده،و در همان روز، صدقيان  23

 .اي استاد، موسي گفت اگر كسي بي اوالد بميرد،  مي بايد برادرش زن او را نكاح كند تا نسلي براي برادر خود پيدا نمايد:  گفتند24
 .ادر خود ترك كرد باري در ميان ما هفت برادر بودند كه اول زني گرفته، بمرد و چون اوالدي نداشت زن را به بر25
 . و همچنين دومين و سومين تا هفتمين26
 . و آخر از همه آن زن نيز مرد27
  پس او در قيامت، زن كدام يك از آن هفت خواهد بود زيرا كه همه او را داشتند؟28

 گمراه هستيد از اين رو كه كتاب و قوت خدا را درنيافته ايد،:  عيسي در جواب ايشان گفت29
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 .كه در قيامت، نه نكاح مي كنند و نه نكاح كرده مي شوند بلكه مثل مالئكة خدا در آسمان مي باشند زيرا 30
  اما دربارة قيامت مردگان، آيا نخوانده ايد كالمي را كه خدا به شما گفته است، 31

 ).ان استمن هستم خدا ابراهيم و خداي اسحاق و خداي يعقوب؟ خدا، خداي مردگان نيست بلكه خداي زندگ 32

 .و آن گروه چون شنيدند، از تعليم وي متحير شدند 33
 . اما چون فريسيان شنيدند كه صدوقيان را مجاب نموده است، با هم جمع شدند34
 : و يكي از ايشان كه فقيه بود، از وي به طريق امتحان سؤال كرده، گفت35
  اي استاد، كدام حكم در شريعت از همه بزرگتر است؟36

 .اينكه خداوند خداي خود را به همة دل و تمامي نفس و تمامي فكر خود محبت نما: سي وي را گفت عي37
 . اين است حكم اول و اعظم38
 . و دوم مثل آن است يعني همساية خود را مثل خود محبت نما39
 . بدين دو حكم، تمام تورات و صُحف انبيا متعلّق است40
 عيسي از ايشان پرسيده،و چون فريسيان جمع بودند،  41

 .پسر داود: دربارة مسيح چه گمان مي بريد؟ او پسر كيست؟ بدو گفتند:  گفت42
 :      پس چطور داود در روح، او را خداوند مي خواند؟ چنانچه مي گويد:  ايشان را گفت43

 . زم خداوند به خداوند من گفت، به دست راست من بنشين تا دشمنان تو را پاي انداز تو سا44

  پس هرگاه داود او را خداوند مي خواند، چگونه پسرش مي باشد؟ 45

 . و هيچ كس قدرت جواب وي هرگز نداشت و نه كسي از آن روز ديگر جرأت سؤال كردن از او نمود46
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 آنگاه عيسي آن جماعت و شاگردان خود را خطاب كرده كرده، 1 

 . اندكاتبان و فريسيان بر كرسي موسي نشسته :  گفت2

 . پس آنچه به شما گويند، نگاه داريد و بجا آوريد، ليكن مثل اعمال ايشان مكنيد زيرا مي گويند و نمي كنند3
 . زيرا بارهاي گران و دشوار را مي بندند و بر دوش مردم مي نهند و خود نمي خواهند آنها را به يك انگشت حركت دهند4
 حمايلهاي خود را عريض و دامنهاي قباي خود را پهن مي سازند،. يشان را ببينند و همة كارهاي خود را مي كنند تا مردم، ا5

  و باال نشستن در ضيافتها و كرسيهاي صدر در كنايس را دوست مي دارند، 6

 . و تعظيم در كوچه ها را و اينكه مردم ايشان را آقا بخوانند7
 .ح و جميع شما برادرانند ليكن شما آقا خوانده مشويد، زيرا استاد يكي است يعني مسي8
 . و هيچ كس را بر زمين، پدر خود مخوانيد زيرا پدر شما يكي است كه در آسمان ست9
 . و پيشوا خوانده مشويد، زيرا پيشواي شما يكي است يعني مسيح10
  و هر كه از شما بزرگتر باشد، خادم شما باشد، خادم شما بود11

 .د و هر كه خود را فروتن سازد سرافراز گردد و هر كه خود را بلند كند، پست گرد12
واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار كه درِ ملكوت آسمان را به روي مردم مي بنديد، زيرا خود داخل نمي شويد و داخل شوندگان را از  13

 .دخول مانع مي شويد
را مي بلعيد و از روي ريا نماز را طويل مي كنيد؛ از آنرو عذاب شديدتر  واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار، زيرا خانه هاي بيوه زنان 14

 .خواهيد يافت
 واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار، زيرا كه بر و بحر را مي گرديد تا مريدي پيدا كنيد و چون پيدا شد او را دو مرتبه پست تر از خود، پسر 15

 !جهنّم مي سازيد
 .  هر كه به هيكل قسم خورد باكي نيست ليكن هر كه به طالي هيكل قسم خورد بايد وفا كند?مايان كور كه مي گوييد  واي بر شما اي راهن16

   اي نادانان و نابينايان، آيا كدام افضل تر است؟ طال يا هيكلي كه طال را مقدس مي سازد؟17

 .بر آن است قسم خورد، بايد ادا كند و هر كه به مذبح قسم خورد باكي نيست ليكن هر كه به هديه اي كه 18
  اي جهال و كوران، كدام افضل است؟ هديه و مذبح كه هديه را تقديس مي نمايد؟19

   پس هر كه به مذبح قسم خورد، به آن و به هر چه بر آن قسم خورده است؛20
  و هر كه به هيكل قسم خورد، به آن و به او كه در آن ساكن است، قسم خورده است؛21

  ). و هر كه به آسمان قسم خورد، به كرسي خدا و به او كه بر آن نشسته است، قسم خورده باشد22
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احكام شريعت، يعني و رحمت و ايمان را ترك كرده  واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار كه نعناع و شبت و زيره را عشر مي دهيد و اعظم 23
 .ا نيز ترك نكرده باشيدمي بايست آنها را بجا آورده، اينها ر! ايد
 ! اي راهنمايان كور كه پشه را صافي مي كنيد و شتر را فرو مي بريد24
  . واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار، از آن رو كه بيرون پياله و بشقاب را پاك مي نماييد و درون آنها مملّو از جبر و ظلم است25
 !را طاهر ساز تا بيرونش نيز طاهر شود اي فريسي كور، اول درون پياله و بشقاب 26
 واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار كه چون قبور سفيد شده مي باشيد كه از بيرون، نيكو مي نمايد ليكن درون آنها از استخوانهاي مردگان 27

 !و ساير نجاسات پر است
 .رياكاري و شرارت مملّو هستيد همچنين شما نيز ظاهراً به مردم عادل مي نماييد، ليكن باطناً از 28

 واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار كه قبرهاي انبيا را بنا مي كنيد و مدفنهاي صادقان  را زينت مي دهيد، 29

 ?!اگر در ايام پدران خود مي بوديم، در ريختن خون انبيا با ايشان شريك نمي شديم? و مي گوييد 30
 .ه فرزندان قاتالن انبيا هستيد پس بر خود شهادت مي دهيد ك31
 !   پس شما پيمانة پدران خود را لبريز كنيد32

 چگونه از عذاب جهنّم فرار خواهيد كرد؟!  اي ماران و افعي زادگان33

 تازيانه زده، از  لهذا الحال انبيا و حكماء و كاتبان نزد شما مي فرستم و بعضي را خواهيد كشت و به دار خواهيد كشيد و بعضي را در كنايس خود34
 شهر به شهر خواهيد راند،

هيكل و مذبح   تا همة خونهاي صادقان كه بر زمين ريخته شد بر شما وارد آيد، از خون هابيل صديق تا خون زكريا ابن برخيا كه او را در ميان35
 .كشتيد

 )! هر آينه به شما مي گويم كه اين همه بر اين طايفه خواهد آمد36

چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع كنم، مثل مرغي كه جوجه هاي خود را زيرا ! اورشليم، قاتل انبيا و سنگسار كنندة مرسالن خوداي اورشليم، 37
 !بال خود جمع مي كند و نخواستيد

 .     اينك خانة شما براي شما ويران گذارده مي شود38

 ). مبارك است او كه به نام خداوند مي آيد زيرا به شما مي گويم از اين پس نخواهيد ديد تا بگوييد39
 

24 

 .و شاگردانش پيش آمدند تا عمارتهاي هيكل را بدو نشان دهند. پس عيسي از هيكل بيرون شده، برفت 1 
 !ه زير افكنده نشود اين چيزها را نمي بينيد؟ هر آينه به شما مي گويم در اينجا سنگي بر سنگي گذارده نخواهد شد كه ب آيا همة:  عيسي ايشان را گفت2
به ما بگو كه اين امور كي واقع مي شود و نشان آمدن تو و انقضاي :  و چون به كوه زيتون نشسته بود، شاگردانش در خلوت نزد وي آمده، گفتند3

 .عالم چيست
 !زنهار كسي شما را گمراه نكند: عيسي در جواب ايشان گفت 4
 .كه من مسيح هستم و بسياري را گمراه خواهند كرد زآنرو كه بسا به نام من آمده خواهند گفت 5
 .   زنهار مضطرب مشويد زيرا كه اين وقوع همه الزم است، ليكن انتها هنوز نيست. خواهيد شنيد  و جنگها و اخبار جنگها را6

 . ديد آيد زيرا قومي با قومي و مملكتي با مملكتي مقاومت خواهند نمود و قحتيها و وباها و زلزله ها در جايها پ7

 . اما همة اينها آغاز دردهاي زه است8
 .  آنگاه شما را به مصيبت سپرده، خواهند كشت و جميع امت ها بجهت اسم من از شما نفرت كنند9

 . و در آن زمان، بسياري لغزش خورده، يكديگر را تسليم كنند و از يكديگر نفرت گيرند10
 .ا گمراه كنند و بسا انبيا كَذَبه ظاهر شده، بسياري ر11
 . و بجهت افزوني گناه محبت بسياري سرد خواهد شد12
 . ليكن هر كه تا به انتها صبر كند، نجات يابد13
 ). و به اين بشارت ملكوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جميع امت ها شهادتي شود؛ آنگاه انتها خواهد رسيد14

 هر كه خوانَد دريافت كند  دانيال نبي گفته شده است، در مقام مقدس برپا شده بينيدپس چون مكروه ويراني را كه به زبان  15

  آنگاه هر كه در يهوديه باشد به كوهستان بگريزد؛16

  و هر كه بر بام باشد، بجهت برداشتن چيزي از خانه به زير نيايد؛17

 .      و هر كه در مزرعه است، بجهت برداشتن رخت خود برنگردد18

 !يكن واي بر آبستنان و شيردهندگان در آن ايام ل19
  پس دعا كنيد تا فرار شما در زمستان يا در سبت نشود،20
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 ! زيرا كه در آن زمان چنان   مصيبت عظيمي ظاهر مي شود كه از ابتداي عالم تاكنون نشده و نخواهد شد21
 ).رگزيدگان، آن روزها كوتاه خواهد شدبخاطر ب  و اگر ايام كوتاه نشدي، هيچ بشري نجات نيافتي، ليكن22

 اينك مسيح در اينجا بيا در آنجا است باور مكنيد،: آنگاه اگر كسي به شما گويد 23

 زيرا كه مسيحيان كاذب و انبياي كذبه ظاهر شده، عالمات و معجزات عظيمه چنان خواهند نمود كه اگر ممكن بودي برگزيدگان را نيز گمراه 24
 .  كردندي

 .ك شما را پيش خبر دادم اين25
 اينك در صحراست، بيرون مرويد يا آنكه در خلوت است، باور مكنيد،: پس اگر شما را گويند 26

 . زيرا همچنان كه برق از مشرق ساطع شده، تا به مغرب ظاهر مي شود، ظهور پسر انسان نيز چنين خواهد شد27
 . و هر جا كه مرداري باشد، كركسان در آنجا جمع شوند28
 . و فوراً بعد از مصيبت آن ايام، آفتاب تاريك گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ريزند و قوتهاي افالك متزلزل گردد29
سمان، با  آنگاه عالمت پسر انسان در آسمان پديد گردد و در آن وقت، جميع طوايف زمين سينه زني كنند و پسر انسان را بينند كه بر ابراهاي آ30

 قوت و جالل عظيم مي آيد؛

 . و فرشتگان خود را با صور بلند آواز فرستاده، برگزيدگان او را از بادهاي اربعه از كران تا بكران فلك فراهم خواهند آورد31
 .استپس از درخت انجير مثلش را فرا گيريد كه چون شاخه اش نازك شده، برگها مي آورد، مي فهميد كه تابستان نزديك  32
 . همچنين شما نيز چون اين همه را بينيد، بفهميد كه نزديك بلكه بر در است33
 . هر آينه به شما مي گويم تا اين همه واقع نشود، اين طايفه نخواهد گذشت34
 ). آسمان و زمين زايل خواهد شد، ليكن سخنان من هرگز زايل نخواهد شد35

 . ارد، حتَّي مالئكه آسمان جز پدر من و بساما از آن روز و ساعت هيچ كس اطلّاع ند 36

 . ليكن چنانكه ايام نوح بود، ظهور پسر انسان نيز چنان خواهد بود37
  زيرا همچنان كه در ايام قبل از طوفان مي خوردند و مي آشاميدند و نكاح مي كردند و منكوحه مي شدند تا روزي كه نوح داخل كشتي گشت،38

 . آمده همه را ببرد، همچنين ظهور پسر انسان نيز خواهد بود و نفهميدند تا طوفان39
 .  آنگاه دو نفري كه در مزرعه اي مي باشند، يكي گرفته و ديگري واگذار شود40

 . و دو زن دستآس مي كنند، يكي را گرفته و ديگري رها شود41
 . پس بيدار باشيد زيرا كه نمي دانيد در كدام ساعت خداوند شما مي آيد42
 .ليكن اين را بدانيد كه اگر صاحب خانه مي دانست در چه پاس از شب دزد مي آيد، بيدار مي ماند و نمي گذاشت كه به خانه اش نقب زند 43
 . لهذا شما نيز حاضر باشيد، زيرا در ساعتي كه گمان نبريد، پسر انسان مي آيد44
 معين خوراك دهد؟  ود بگمارد تا ايشان را در وقتپس آن غالم امين و دانا كيست كه آقايش او را بر اهل خانة خ 45

 . خوشابحال آن غالمي كه چون آقايش ديد، او را در چنين كار مشغول يابد46
 . هر آينه به شما مي گويم كه او را بر تمام مايملك خود خواهد گماشت47
  ليكن هرگاه آن غالم شرير با خود گويد كه آقاي من در آمدن تأخير مي نمايد،48

  و شروع كند به زدن همقطاران خود و خوردن ونوشيدن با ميگساران،49

  هر آينه آقاي آن غالم آيد، در روزي كه منتظر نباشد و در ساعتي كه نداند،50

 ). و او را دو پاره كرده، نصيبش را با رياكاران قرار دهد در مكاني كه گريه و فشار دندان خواهد بود51
 

25 

 . آسمان مثل ده باكره خواهد بود كه مشعلهاي خود را برداشته، به استقبال داماد بيرون رفتنددر آن زمان ملكوت 1
 . و از ايشان پنج دانا و پنج نادان بودند2
 . اما نادانان مشعلهاي خود را برداشته، هيچ روغن با خود نبردند3
  . ليكن دانايان، روغن در ظرف خود با مشعلهاي خويش برداشتند4
 . آمدن داماد بطول انجاميد، همه پينكي زده، خفتند و چون5
 .به استقبال وي بشتابيد.  و در نصف شب صدايي بلند شد كه اينك داماد مي آيد6
 . پس تمامي آن باكره ها برخاسته، مشعلهاي خود را اصالح نمودند7
 .ش مي شوداز روغن خود به ما دهيد زيرا مشعلهاي ما خامو:  و نادانان، دانايان را گفتند8
 .بلكه نزد فروشندگان رفته، براي خود بخريد. نمي شود، مبادا ما و شما را كفاف ندهد:  اما دانايان در جواب گفتند9
 .داماد برسيد و آناني كه حاضر بودند، با وي به عروسي داخل شده، در بسته گرديد  و در حيني كه ايشان بجهت خريد مي رفتند،10
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 .خداوندا براي ما باز كن: هاي ديگر نيز آمده، گفتند بعد از آن، باكره 11
 .هر آينه به شما مي گويم من شما را نمي شناسم:  او در جواب گفت12
 . پس بيدار باشيد زيرا كه آن روز و ساعت را نمي دانيد13

 زيرا چنانچه مردي عازم سفر شده، غالمان خود را طلبيده و اموال خود را بديشان سپرد، 14

 . را پنج قيطار و ديگري را دو و سومي را يك داد؛ هر يك را بحسب استعدادش و بي درنگ متوجة سفر شد يكي15
 . پس آنكه پنج قنطار يافته بود، رفته و با آنها تجارت نموده، پنج قنطار ديگر سود كرد16
 . و همچنين صاحب دو قنطار نيز دو قنطار ديگر سود گرفت17
 .فته بود، رفته و زمين را كند و نقد آقاي خود را پنهان نمود اما آنكه يك قنطار گر18
 .و بعد از مدت مديدي، آقاي آن غالمان آمده، از ايشان حساب خواست 19
 .خداوندا پنج قنطار به من سپردي، اينك پنج قنطار ديگر سود كردم:  پس آنكه پنج قنطار يافته بود، پيش آمده، پنج قنطار ديگر آورده، گفت20
به شادي خداوند خود داخل . بر چيزهاي اندك امين بودي، تو را بر چيزهاي بزرگ خواهم گماشت! آفرين اي غالمِ نيك متدين:  آقاي او به وي گفت21

 !شو
 .اي آقا دو قنطار تسليم من نمودي، اينك دو قنطار ديگر سود يافته ام:  و صاحب دو قنطار نيز آمده، گفت22
 !در خوشي خداوند خود داخل شو. بر چيزهاي كم اميد بودي، تو را بر چيزهاي بسيار مي گمارم! فرين اي غالم متدينآ:  آقايش وي را گفت23
اي آقا چون تو را مي شناختم كه مرد درشت خويي مي باشي، از جايي كه  نكاشته اي مي دروي و :  پس آنكه يك قنطار گرفته بود، پيش آمده، گفت24

 اي جمع مي كني، از جايي كه نيفشانده 

 .اينك مال تو موجود است. تو را زير زمين نهفتم  پس ترسان شده، رفتم و قنطار25
 .دانسته اي كه از جايي كه نكاشته ام مي دروم و از مكاني كه نپاشيده ام، جمع مي كنم! اي غالمِ شريرِ بيكاره:  آقايش در جواب وي گفت26
 . به صرافان بدهي تا وقتي كه بيايم مال خود را به سود بيابم از همين جهت تو را مي بايست نقد مرا27
 . الحال آن قنطار را از او پس گرفته، به صاحب ده قنطار بدهيد28
 . زيرا به هر دارد داده شود و افزوني يابد و از آنكه ندارد آنچه دارد نيز گرفته مي شود29
 ) ?. كه گريه و فشار دندان خواهد بود و آن غالم بي نفع را در ظلمت خارجي اندازيد، جايي30

 اما چون پسر انسان در جالل خود با جميع مالئكة مقدس خويش آيد، آنگاه بر كرسي جالل خود خواهد نشست،  31

 .  و جميع امت ها در حضور او جمع شوند و آنها را از همديگر جدا مي كند، به قسمي كه شبان ميشها را از بزها جدا مي كند32

 . و ميشها بر دست راست بزها را بر چپ خود قرار دهد 33

از پدر من و ملكوتي را كه از ابتداي عالم براي شما آماده شده است، به  بياييد اي بركت يافتگان:  آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست خود گويد34
 .ميراث گيريد

 يد، غريب بودم مرا جا داديد،        زيرا چون گرسنه بودم مرا طعام داديد، تشنه بودم سيرآبم نمود35

  عريان بودم مرا پوشانديد، مريض بودم عيادتم كرديد، در حبس بودم به عيادتم آمديد،36

 اي خداوند، كي گرسنه ات ديديم تا طعامت دهيم، كي تشنه ات يافتيم، تا سيرآبت نماييم،  آنگاه عادالن به پاسخ گويند37

  تو را جا دهيم يا عريان تا بپوشانيم، يا كي تو را غريب يافتيم تا38

  و كي تو را مريض يا محبوس يافتيم تا عيادتت كنيم؟      39

 ؟هر آينه به شما مي گويم، آنچه به يكي از برادران كوچكترين من كرديد، به من كرده ايد:  پادشاه در جواب ايشان گويد40
 .شويد در آتش جاوداني كه براي ابليس و فرشتگان او مهيا شده استاي ملعونان، از من دور : پس اصحاب طرف چپ را گويد41 
  زيرا گرسنه بودم مرا خوراك نداديد، تشنه بودم مرا آب نداديد،42

 . غريب بودم مرا جا نداديد، عريان بودم مرا نپوشانيد، مريض و مبحوس بودم عيادتم ننموديد43
 ا گرسنه يا تشنه يا غريب يا برهنه يا مريض يا محبوس ديده، خدمتت نكرده ايم؟اي خداوند، كي تو ر:  پس ايشان به پاسخ گويند44

 .هر آينه به شما مي گويم، آنچه به يكي از اين كوچكان نكرديد، به من نكرده ايد:  آنگاه در جواب ايشان گويد45
 . و ايشان در عذاب جاوداني خواهند رفت، اما عادالن در حيات جاوداني46

 
26 

 : ن عيسي همة اين سخنان را به اتمام رسانيد، به شاگردان خود گفتو چو 1 

 . مي دانيد كه بعد از دو روز عيد فحص است كه پس انسان را تسليم كرده مي شود تا مصلوب گردد2
 آنگاه رؤساي كهنه و كاتبان و مشايخ قوم در ديوانخانة رئيس كهنه كه قيافا نام داشت جمع شده، 3

 . عيسي را به حيله گرفتار ساخته، به قتل رسانند شورا نمودند تا4
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 ).نه در وقت عيد مبادا آشوبي در قوم بر پا شود:  اما گفتند5

 و هنگامي كه عيسي در بيت عنيا در خانة شمعون ابرص شد، 6

 . زني با شيشه اي گرانبها نزد او آمده، چون بنشست بر سر وي ريخت7
 چرا اين اسراف شده است؟: نموده، گفتند اما شاگردانش اين را ديدند، غضب 8

 . زيرا ممكن بود اين عطر به قيمت گران فروخته و به فقرا داده شود9
 .چرا بدين زن زحمت مي دهيد؟ زيرا كار نيكو به من كرده است: عيسي اين را درك كرده، بديشان گفت10
 .اريد زيرا كه فقرا را هميشه نزد خود داريد اما مرا هميشه نزد خود ند11
 . و اين زن كه اين عطر را بر بدنم ماليد، بجهت دفن من كرده است12
 . هر آينه به شما مي گويم هر جايي كه در تمام عالم بدين بشارت موعظه كرده شود،  كار اين زن نيز بجهت يادگاري او مذكور خواهد شد13
  رؤساي كهنه رفته، آنگاه يكي از آن دوازده كه به يهوداي اسخريوطي مسمي بود، نزد 14

 .مرا چند خواهيد داد تا او را به شما تسليم كنم؟ ايشان سي پارة نقره با وي قرار دادند:  گفت15
  . و از آن وقت در صدد فرصت شد تا او را بديشان تسليم كند16

  تا بخوري؟كجا مي خواهي فصح را آماده كنيم: پس در روز اول عيد فطير، شاگردان نزد عيسي آمده، گفتند 17

 . استاد مي گويد وقت من نزديك شد و فصح را در خانة تو با شاگردان  خود صرف مي نمايم: به شهر، نزد فالن كس رفته، بدو گوييد:  گفت18

 . شاگردان چنانكه عيسي ايشان را امر فرمود كردند و فصح را مهيا ساختند19

 .چون وقت شام رسيد با آن دوازده نفر بنشست 20
 !هر آينه به شما مي گويم كه يكي از شما مرا تسليم مي كند: وقتي كه ايشان غذا مي خوردند، او گفت و 21
  پس بغايت غمگين شده، هر يك از ايشان به وي سخن آغاز كردند كه خداوندا آيا من آنم؟22

 !تسليم نمايد آنكه دست با من در قاب فرو برد، همان كس مرا:  او در جواب گفت23
آن شخص را ! ليكن واي بر آنكسي كه پسر انسان بدست او تسليم شود. ينه پسر انسان به همانطور كه دربارة او مكتوب است رحلت مي كند هر آ24

 !بهتر بودي كه تولّد نيافتي
 !تو خود گفتي: اي استاد آيا من آنم؟ به وي گفت:  و يهودا كه تسليم كنندة وي بود، به جواب گفت25
 .بگيريد و بخوريد، اين است بدن من: ذا مي خوردند، عيسي نان را گرفته، بركت داد و پاره كرد، به شاگردان داد و گفت و چون ايشان غ26
 همة شما از اين بنوشيد،:  و پياله را گرفته، شكر نمود و بديشان داده، گفت27

 .يخته مي شود زيرا كه اين است خون من در عهد جديد كه در راه بسياري بجهت آمرزش گناهان ر28
 . اما به شما مي گويم كه بعد از اين از ميوة مو ديگر نخواهم نوشيد تا روزي كه آن را با شما در ملكوت خود، تازه آشامم29
 .پس تسبيح خواندند و به سوي كوه زيتون روانه شدند 30
ب است كه شبان را مي زنم و گوسفندان گله پراكنده مي همة شما امشب دربارة من لغزش مي خوريد چنانچه مكتو:  انگاه عيسي بديشان گفت31

 .شوند
 . ليكن بعد از برخاستنم، پيش از شما به جليل خواهم رفت32
 .هرگاه همه دربارة تو لغزش خورند، من هرگز نخورم:  پطرس در جواب وي گفت33
 !س، سه مرتبه مرا انكار خواهي كردهر آينه به تو مي گويم كه در همين شب قبل از بانگ زدن خرو:  عيسي به وي گفت34
 .و ساير شاگردان نيز چنين گفتند! هرگاه مردنم با تو الزم شود، هرگز تو را انكار نكنم:  پطرس به وي گفت35

 .عا كنمدر اينجا بنشينيد تا من رفته، در آنجا د: آنگاه عيسي با ايشان به موضعي كه مسمي به جتسيماني بود رسيده، به شاگردان خود گفت 36
 . و پطرس و دو پسر زبدي را برداشته، بي نهايت غمگين و دردناك شد37
 .در اينجا مانده با من بيدار باشيد. نَفْس من از غايت اَلَم مشرف به موت شده است:  پس بديشان گفت38
ه از من بگذرد؛ ليكن نه به خواهش من، بلكه به ارادة اي پدر من، اگر ممكن باشد اين پيال:  پس قدري پيش رفته، به روي در افتاده و دعا كرده، گفت39
 .تو
 آيا همچنان  نمي توانستيد يك ساعت با من بيدار باشيد؟    : و به پطرس گفت.  و نزد شاگردان خود آمده، ايشان را در خواب يافت40

 .  نروح راغب است، ليكن جسم ناتوا!  بيدار باشيد و دعا كنيد تا در معرض آزمايش نيافتيد41

 .است بشود اي پدر من، اگر ممكن نباشد كه اين پياله بدون نوشيدن از من بگذرد، آنچه ارادة تو:  و بار ديگر رفته، باز دعا نموده، گفت42
 . و آمده، باز ايشان را در خواب يافت زيرا كه چشمان ايشان سنگين شده بود43
 .م دعا كرد پس ايشان را ترك كرده، رفت و دفعة سوم به همان كال44
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الحال ساعت رسيده است كه پسر انسان به دست گناهكاران تسليم . مابقي را بخوابيد و استراحت كنيد:  آنگاه نزد شاگردان آمده، بديشان گفت45
 .شود

 !نزديك است اينك تسليم كنندة من.  برخيزيد برويم46
 . جمعي كثير با شمشيرها و چوبها از جانب رؤساء كهنه و مشايخ قوم آمدندو هنوز سخن مي گفت كه ناگاه يهودا كه يكي از آن دوازده بود با 47
 .او را محكم بگيريد. هر كه را بوسه زنم، همان است:  و تسليم كنندة او بديشان نشاني داده، گفته بود48
 .و او را بوسيد! سالم يا سيدي:  در ساعت نزد عيسي آمده، گفت 49
 . بهر چه آمدي؟ آنگاه پيش آمده، دست بر عيسي انداخته، او را گرفتنداي رفيق از:  عيسي وي را گفت50
 . و ناگاه يكي از همراهان عيسي دست آورده، شمشير خود را از غالف كشيده، بر غالم رئيس كهنه زد و گوشش را از تن جدا كرد51
 .شير هالك گرددشمشير خود را غالف كن، زيرا هر كه شمشير گيرد، به شم:  آنگاه عيسي وي را گفت52
  آيا گمان مي بري كه نمي توانم الحال از پدر خود درخواست كنم كه زياده از دوازده فوج از مالئكه براي من حاضر سازد؟ 53

 بايست بشود؟  ليكن در اين صورت كتب چگونه تمام گردد كه همچنين مي54

هر روز با شما در هيكل نشسته، تعليم مي دادم و مرا ! غها و چوبها بيرون آمديدگويا بر دزد بجهت گرفتن من با تي:  در آن ساعت، به آن گروه گفت55
 .نگرفتيد

 .آن وقت جميع شاگردان او را واگذارده،  بگريختند در.  ليكن  اين همه شد تا كتب انبيا تمام شود56

 .ايخ جمع بودند، بردندو آناني كه عيسي را گرفته بودند، او را نزد قيافا رئيس كهنه جايي كه كاتبان و مش 57
 . اما پطرس از دور در عقب او آمده، به خانة رئيس كهنه درآمد و با خادمان بنشست تا انجام كار را ببيند58
  پس رؤساي كهنه و مشايخ و تمامي اهل شورا طلب شهادت دروغ بر عيسي مي كردند تا او را به قتل رسانند،       59

 آخر دو نفر آمده،.  شاهد دروغ پيش آمدند، هيچ نيافتندبا آنكه چند.  ليكن نيافتند60

 . مي توانم هيكل خدا را خراب كنم و در سه روزش بنا نمايم: اين شخص گفت:  گفتند61

 هيچ جواب نمي دهي؟ چيست كه اينها بر تو شهادت مي دهند؟:  پس رئيس كهنه برخاسته، بدو گفت62

 تو را به خداي حي قسم مي دهم ما را بگو كه تو مسيح پسر خدا هستي يا نه؟: نه روي به وي كرده، گفتتا آنكه رئيس كه!  اما عيسي خاموش ماند63

و نيز به شما را مي گويم بعد از اين پسر انسان را خواهيد ديد كه بر دست راست قوت نشسته، بر ابرهاي آسمان مي ! تو گفتي:  عيسي به وي گفت64
 !آيد

 !ديگر ما را چه حاجت به شهود است؟ الحال كفرش را شنيديد! كفر گفت:  خود را چاك زده، گفت در ساعت رئيس كهنه رخت65
 ! مستوجب قتل است:  چه مصلحت مي بينيد؟ ايشان در جواب گفتند66

  آنگاه آب دهان بر رويش انداخته، او را طپانچه مي زدند و بعضي سيلي زده،67

 )يست كه تو را زده است؟ك! اي مسيح، به ما نبوت كن:  مي گفتند68

 !تو هم با عيسي جليل بودي: اما پطرس در ايوان بيرون نشسته بود كه ناگاه كنيزي نزد وي آمده، گفت 69
 !نمي دانم چه مي گويي:  او روبروي همه انكار نموده، گفت70
 ! رفقاي عيسي ناصري استاين شخص نيز از:  و چون به دهليز بيرون رفت، كنيزي ديگر او را ديده، به حاضرين گفت71
 . باز قسم خورده، انكار نمود كه اين مرد را نمي شناسم72
 !البتّه تو هم از اينها هستي زيرا كه لهجه تو بر تو داللت مي نمايد:  بعد از چندي، آناني كه ايستاده بودند پيش آمده، پطرس را گفتند73
 .و در ساعت خروس بانگ زد.  نمي شناسم پس آغاز لعن كردن و قسم خوردن نمود كه اين شخص را74
 .پس بيرون رفته زار زار بگريست. قبل از بانگ زدن خروس، سه مرتبه مرا انكار خواهي كرد:  آنگاه پطرس سخن عيسي را به ياد آورد كه گفته بود75

 
27 

 .و چون صبح شد، همة رؤساي كهنه و مشايخ قوم بر عيسي شورا كردند كه او را هالك سازند 1 
 . پس او را بند نهاده، بردند و به پنطيوس پيالطس والي تسليم نمودند2

 كه بر او فتوا دادند، پشيمان شده، سي پارة  نقره را به رؤساي كهنه و مشايخ رد كرده،          در آن هنگام، چون يهودا تسليم كنندة او ديد 3

 !ما را چه، خود داني: گفتند. گناه كردم كه خون بي گناهي را تسليم نمودم:  گفت4
 . پس آن نقره را در هيكل انداخته، روانه شد و رفته خود را خفه نمود5
 . انداختن اين در بيت المال جايز نيست زيرا خونبها است:  اما رؤساي كهنه نقره را برداشته، گفتند6

 . پس شورا نموده، به آن مبلغ، مزرعة كوزه گر را بجهت  مقبرة غُرباء خريدند7
 . از آن جهت، آن مزرعه تا امروز بحقْلُ الدم مشهور است8
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 آنگاه سخني كه به زبان ارمياي نبي گفته شده بود تمام گشت كه سي پارة نقره را برداشتند، بهاي آن قيمت كرده شده اي كه بعضي از بني اسرائيل 9
 .بر او قيمت گذاردند

 . خداوند به من گفت و آنها را بجهت مزرعة كوزه گر دادند، چنانكه10
 !تو مي گويي: آيا تو پادشاه يهود هستي؟ عيسي بدو گفت: پس والي از او پرسيده، گفت. اما عيسي در حضور والي ايستاده بود 11
 .       و چون رؤساي كهنه و مشايخ از او شكايت مي كردند، هيچ جواب نمي داد12

 ادت  مي دهند؟نمي شنوي چقدر بر تو شه:  پس پيالطس وي را گفت13

 . اما در جواب وي، يك سخن هم نگفت، بقسمي كه والي بسيار متعجب شد14

 . و در هر عيدي، رسم والي اين بود كه يك زنداني، هر كه را مي خواستند، براي جماعت آزاد مي كرد 15

 . و در آن وقت، زنداني مشهور، براَبا نام داشت16
 كه را خواهيد براي شما آزاد كنم؟ براَبا يا عيسي مشهور به مسيح را؟   : س ايشان را گفت پس چون مردم جمع شدند، پيالط17ُ

 . زيرا كه دانست او را از حسد تسليم كرده بودند18

 .مبا اين مرد عادل تو را كاري نباشد، زيرا كه امروز دربارة او زحمت بسيار برد: چون بر مسند نشسته بود، زنش نزد او فرستاده، گفت 19

 . اما رؤساي كهنه و مشايخ، قوم را بر اين ترغيب نمودند كه براَبا را بخواهند و عيسي را هالك سازند 20

 .          برابا را: كدام يك از اين دو نفر را مي خواهيد بجهت شما رها كنم؟ گفتند:  پس والي بديشان متوجه شده، گفت21

 !مصلوب شود: هور به مسيح چه كنم؟ جميعاً گفتندپس با عيسي مش:  پيالطس بديشان گفت22
 !مصلوب شود: چرا؟ چه بدي كرده است؟ ايشان بيشتر فرياد زده، گفتند:  والي گفت23
من بري هستم از خون اين :  چون پيالطس ديد كه ثمري ندارد بلكه آشوب زياده  مي گردد، آب طلبيده، پيش مردم دست خود را شسته، گفت24

 .ما ببينيدش. شخص عادل
 !خون او بر ما و فرزندان ما باد:  تمام قوم در جواب گفتند25
 .را براي ايشان آزاد كرد و عيسي را تازيانه زده، سپرد تا او را مصلوب كنند  آنگاه برابا26

 .آنگاه سپاهيان والي، عيسي را به ديوانخانه برده، تمامي فوج را گرد وي آوردند27
 ، لباس قرمزي بدو پوشانيدند، و او را عريان ساخته28

 !سالم اي پادشاه يهود:  و تاجي از خار بافته، بر سرش گذاردند و ني بدست راست او دادند و پيش وي زانو زده، استهزاكنان او را مي گفتند29
 . و آب دهان بر وي مي افكنده، ني را گرفته بر سرش   مي زدند30
 .ند، آن لباس را از وي كنده، جامة خودش را پوشانيدند و او را بجهت مصلوب نمودن بيرون بردند و بعد از آنكه او را استهزا كرده بود31

 .و چون بيرون مي رفتند، شخصي قيرواني شمعون نام را يافته، او را بجهت بردن صليب مجبور كردند 32
  و چون به موضعي كه به جلجتا يعني كاسه سر مسمي بود رسيدند،33

 .اما چشيد، نخواست بنوشد. ه مر بجهت نوشيدن بدو دادند سركة ممزوج ب34

نبي گفته شده بود تمام شود كه رخت مرا در ميان  پس او را مصلوب نموده، رخت او را تقسيم نمودند و بر آنها قرعه انداختند تا آنچه به زبان 35
 .خود تقسيم كردند و بر لباس من قرعه انداختند

 .و نشستند و در آنجا به نگهباني ا36
 ! و تقصيرنامة او را نوشته، باالي سرش آويختند كه اين است عيسي، پادشاه يهود37
 . آنگاه دو دزد يكي بر دست راست و ديگري بر چپش با وي مصلوب شدند38
  و رهگذران سرهاي خود را جنبانيده، كفرگويان39

 !اگر پسر خدا هستي، از صليب فرود بيا.  مي سازي، خود را نجات دهاي كسي كه هيكل را خراب مي كني و در سه روز آن را:  مي گفتند40
 :         همچنين نيز رؤساي كهنه با كاتبان و مشايخ استهزاكنان مي گفتند41

 !اگر پادشاه اسرائيل است، اكنون از صليب فرود آيد تا بدو ايمان آوريم.  ديگران را نجات داد، اما نمي تواند خود را برهاند42
 ! بر خدا توكّل نمود، اكنون او را نجات دهد، اگر بدو رغبت دارد زيرا گفت پسر خدا هستم43
 . و همچنين آن دو دزد نيز كه با وي مصلوب بودند، او را دشنام    مي دادند44

 .و از ساعت ششم تا ساعت نهم، تاريكي تمام زمين را فرو گرفت45
 .يعني الهي الهي چرا مرا ترك كردي. ايلي ايلي لَما سبقْتني: ده گفت و نزديك به ساعت نهم به آواز بلند صدا ز46
 . اما بعضي از حاضرين اين را شنيدند، گفتند كه او الياس را مي خواند47
 .ميان دويده، اسفنجي را گرفت و آن را پر از سركه كرده، بر سر ني گذارد و نزد او داشت تا بنوشد  در ساعت يكي از آن دو48
 .بگذار تا ببينيم كه آيا الياس مي آيد او را برهاند:  ديگران گفتند و49
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 . عيسي باز به آواز بلند صيحه زده، روح را تسليم نمود50
  كه ناگاه پردة هيكل از سر تا پا پاره شد و زمين متزلزل و سنگها شكافته گرديد،51

 ودند برخاستند، و قبرها گشاده شد و بسياري از بدنهاي مقدسين كه آراميده ب52

 . و بعد از برخاستن وي، از قبور برآمده، به شهر مقدس رفتند و بر بسياري ظاهر شدند53

في الواقع اين شخص پسر : اما يوزباشي و رفيقانش كه عيسي را نگهباني مي كردند، چون زلزله و اين وقايع را ديدند، بي نهايت ترسان شده، گفتند 54
 .خدا بود

 نان بسياري كه از جليل از عقب عيسي آمده بودند تا او را خدمت كنند، از دور نظاره مي كردند، و در آنجا ز55

 . كه از آن جمله، مريم مجدليه بود و مريم مادر يعقوب و يوشاء و مادر پسران زِبِدي56

 بود،اما چون وقت عصر رسيد، شخصي دولتمند از اهل رامه، يوسف نام كه او نيز از شاگردان عيسي  57

 .آنگاه پيالطس فرمان داد تا داده شود.  و نزد پيالطس رفته، جسد عيسي را خواست58
  پس يوسف جسد را برداشته، آن را در كتان پاك پيچيده،59

 .آن غلطانيد، برفت  او را در قبري نو كه براي خود از سنگ تراشيده بود، گذارد و سنگي بزرگ بر سر60
 .گر در آنجا، در مقابل قبر نشسته بودند و مريم مجدليه و مريم دي61

 و در فرداي آن روز كه بعد از روز تهيه بود، رؤساي كهنه و فريسيان نزد پيالطس جمع شده،  62

 .بعد از سه روز برمي خيزم: اي آقا ما را ياد است كه آن گمراه كننده وقتي زنده بود گفت:  گفتند63
ني كنند مبادا شاگردانش در شب آمده، او را بدزدند و به مردم گويند كه از مردگان برخاسته است و گمراهي  پس بفرما تا قبر را تا سه روز نگهبا64

 .       آخر، از اول بدتر شود

 .     برويد چنانكه دانيد، محافظت كنيد. شما كشيكچيان داريد:  پيالطس بديشان فرمود65

 .يكچيان محافظت نمودند پس رفتند و سنگ را مختوم ساخته، قبر را با كش66
 

28 

 .و بعد از سبت، هنگام فجرِ روز اول هفته، مريم مجدليه و مريم ديگر بجهت ديدن قبر آمدند  1 
 . كه ناگاه زلزله اي عظيم حادث شد از آنرو فرشتة خداوند از آسمان نزول كرده، آمد و سنگ را از درِ قبر غلطانيده، بر آن بنشست2
 .باسش چون برف سفيد بود و صورت او برق و ل3
 . و از ترس او كشيكچيان به  لرزه درآمده، مثل مرده گرديدند4
  .مي دانم كه عيساي مصلوب را مي طلبيد! شما ترسان مباشيد:  اما فرشته به زنان متوجه شده، گفت5

 الحظه كنيد،بياييد جايي كه خداوند خفته بود م. در اينجا نيست زيرا چنانكه گفته بود برخاسته است 6

اينك شما را . در آنجا او را خواهيد ديد. اينك از پيش شما به جليل مي رود.  و به زودي رفته شاگردانش را خبر دهيد كه از مردگان برخاسته است7
 .گفتم

 .  پس، از قبر با ترس و خوشي عظيم به زودي روانه شده، رفتند تا شاگردان او را اطالع دهند 8

پس پيش آمده، به قدمهاي او چسبيده، او ! سالم بر شما باد:  بجهت اخبار شاگردان او مي رفتند، ناگاه عيسي بديشان خورده، گفت و در هنگامي كه9
 .را پرستش كردند

 ).رفته، برادرانم را بگوييد كه به جليل بروند كه در آنجا مرا خواهند ديد! مترسيد:  آنگاه عيسي بديشان گفت10

 .رفتند، ناگاه بعضي از كشيكچيان به شهر شده، رؤساي كهنه را از همة اين وقايع مطلّع ساختندو چون ايشان مي  11
  ايشان با مشايخ جمع شده، شورا نمودند و نقرة بسيار به سپاهيان داده،12

 .   بگوييد كه شبانگاه شاگردانش آمده، وقتي كه ما در خواب بوديم او را دزديدند:  گفتند13

 .       سخن گوش زد والي شود، همانا ما او را برگردانيم و شما را مطمئن سازيم و هرگاه اين14

 . ايشان پول را گرفته، چنانكه تعليم يافتند كردند و اين سخن تا به امروز در ميان يهود منتشر  است15

 .اما يازده رسول به جليل رفته، بر كوهي كه عيسي ايشان را نشان داده بود رفتند 16
 .ليكن بعضي شك كردند. ون او را ديدند، پرستش نمودند و چ17
 .من داده شده است تمامي قدرت در آسمان و زمين به:  پس عيسي پيش آمده، بديشان خطاب كرده، گفت18
  پس رفته، همة امت ها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسمِ اب و ابن و روح القدس تعميد دهيد19

 .و اينك من هر روزه تا انقضاي عالم همراه شما مي باشم.  كه همة اموري را كه به شما حكم كرده ام حفظ كنند و ايشان را تعليم دهيد20
 .آمين
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 انجيل مرقُس
 
 
1 

 . ابتداي انجيل عيسي مسيح پسر خدا1
 . چنانكه در اشعياي نبي مكتوب است، اينك رسول خود را پيش روي تو مي فرستم تا راه را پيش تو مهيا سازد2
 . صداي ندا كننده اي در بيابان كه راه خداوند را مهيا سازيد و طُرق او را راست نماييد3
 .در بيابان ظاهر شده و بجهت آمرزش گناهان به تعميد توبه موعظه مي نمود يحيي تعميد دهنده 4
 . و تمامي مرز و بوم يهوديه و جميع سكَنة اورشليم نزد وي بيرون شدند و به گناهان خود معترف گرديده، در رود اُردن از او تعميد مي يافتند5
6ي و يحيي را لباس از پشم شتر و خوراك وي از ملخ و عسل بر. 
 . و موعظه مي كرد و مي گفت كه بعد از من كسي تواناتر از من مي آيد كه اليق آن نيستم كه خم شده، دوال نعلين او را باز كنم7
 .ليكن او شما را به روح القدس تعميد خواهد داد.  من شما را به آب تعميد دادم8
9دام كه عيسي از ناصرة جليل آمده در اُرن از يحيي تعميد يافت و واقع شد در آن اي. 
 . و چون از آب برآمد، در ساعت آسمان را شكافته ديد و روح را كه مانند كبوتري بر وي نازل مي شود10
 . و آوازي از آسمان در رسيد كه تو پسر حبيب من هستي كه از تو خشنودم11
 . پس بي درنگ روح وي را به بيابان مي برد12
 . و شيطان او را تجربه مي كرد و با وحوش بسر مي برد و فرشتگان او را پرستاري مي نمودند و مدت چهل روز در صحرا بود13
  و بعد از گرفتاري يحيي، عيسي به جليل آمده، به بشارت ملكوت خدا موعظه كرده،      14

 .پس توبه كنيد و به انجيل ايمان بياوريد. وقت تمام شد و ملكوت خدا نزديك است:  مي گفت15
 .چون به كنارة درياي جليل مي گشت، شمعون و برادرش اندرياس را ديد كه دامي در دريا مي اندازند زيرا را كه صياد بودند و 16
 .از عقب من آييد كه شما را صياد مردم گردانم:  عيسي ايشان را گفت17
 .  بي تأمل دامهاي خود را گذارده از پي او روانه شدند18

 .ر رفته، يعقوب بن زِبِدي و برادرش يوحنّا را ديد كه در كشتي دامهاي خود را اصالح مي كنند و از آنجا قدري پيشت19
 .پس پدر خود زِبِدي را با مزدوران در كشتي گذارده، از عقب وي روانه شدند.  در حال ايشان را دعوت نمود20
 ه تعليم دادن شروع كرد، و چون وارد كفرناحوم شدند، بي تأمل در روز سبت به كنيسه درآمده، ب21

 . به قسمي كه از تعليم وي حيران شدند، زيرا كه ايشان را مقتدرانه تعليم مي داد نه مانند كاتبان22
 ناگاه صيحه زده،.  و در كنيسة ايشان شخصي بود كه روح پليد داشت23

 !و را مي شناسم كيستي، اي قدوس خدااي عيسي ناصري ما را با تو چه كار است؟ آيا براي هالك كردن ما آمدي؟ ت:  گفت24
 !خاموش شو و از وي درآي:  عيسي به وي نهيب زده، گفت25
 . در ساعت آن روح خبيث او را مصروع نمود و به آواز بلند زده، از او بيرون آمد26
كه ارواح پليد را نيز با قدرت امر مي كند و اين چيست و اين چه تعليم تازه است :  و همه متعجب شدند، بحدي كه از همديگر سؤال كرده، گفتند27

 اطاعتش مي نمايند؟

 . و اسم او فوراً در تمامي مرز و بوم جليل شهرت يافت28
 . و از كنيسه بيرون آمده، فوراً با يعقوب و يوحنّا به خانة شمعون و اندرياس درآمدند29
 .لت او خبر دادنددر ساعت وي را از حا.  و مادر زن شمعون تب كرده، خوابيده بود30
 . پس نزديك شده، دست او را گرفته، برخيزانيدش كه همان وقت تب از او زايل شد و به خدمتگذاري ايشان مشغول گشت31
 . شامگاه چون آفتاب به مغرب شد، جميع مريضان و مجانين را پيش او آوردند32
 . و تمام شهر بر درِ خانه ازدحام نمودند33
 .به انواع امراض مبتال بودند، شفا داد و ديوهاي بسياري بيرون كرده، نگذارد كه ديوها حرف زنند زيرا كه او را شناختند و بسا كساني را كه 34
 . بامدادان قبل از صبح برخاسته، بيرون رفت و به ويرانه اي رسيده، در آنجا به دعا مشغول شد35
 .  و شمعون و رفقايش در پي او شتافتند36

 .همه تو را مي طلبند: افتند، گفتند چون او را دري37
 .به دهات مجاور هم برويم تا در آنها نيز موعظه كنم، زيرا كه بجهت اين كار بيرون آمدم:  بديشان گفت38
 . پس در تمام جليل در كنايس ايشان وعظ مي نمود و ديوها را اخراج مي كرد39
 ! اگر بخواهي، مي تواني مرا طاهر سازي: و ابرصي پيش وي آمده، استدعا كرد و زانوزده، بدو گفت40
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 !طاهر شو. مي خواهم:  عيسي ترحم نموده، دست خود را دراز كرد و او را لمس نموده، گفت41
  . و چون سخن گفت، في الفور برص از او زايل شده، پاك گشت42
  و او را قدغن كرد و فوراً مرخّص فرموده،43

 .     ته خود را به كاهن بنما و آنچه موسي فرموده، بجهت تطهير خود بگذران تا براي ايشان شهادتي بشودزنهار كسي را خبر مده، بلكه رف:  گفت44

 ليكن او بيرون رفته، به موعظه نمودن و شهرت دادن اين امر شروع كرد، بقسمي كه بعد از آن نتوانست آشكارا به شهر درآيد بلكه در ويرانه هاي 45
 .ز همة اطراف نزد وي مي آمدندبيرون بسر مي برد و مردم ا

 
2 

  و بعد از چندي، باز وارد كفرناحوم شده، چون شهرت يافت كه در خانه است،    1

 . بي درنگ جمعي ازدحام نمودند بقسمي كه بيرون در نيز گنجايش نداشت و براي ايشان كالم را بيان مي كرد2
 . ر برداشته، آوردند كه ناگاه بعضي نزد وي آمده مفلوجي را به دست چهار نف3

 . و چون به سبب جمعيت نتوانستند نزد او برسند، طاق جايي را كه او بود باز كرده و شكافته، تختي را كه مفلوج بر آن خوابيده، به زير هستند4
 .اي فرزند، گناهان تو آمرزيده شد:  عيسي چون ايمان ايشان را ديد، مفلوج را گفت5
  آنجا نشسته بودند، در دل خود تفكّر نمودند ليكن بعضي از كاتبان كه در6

  كه چرا اين شخص چنين كفر مي گويد؟ غير از خداي واحد، كيست كه بتواند گناهان را بيامرزد؟7

 از بهر چه اين خياالت را به خود راه مي دهيد؟:  در ساعت عيسي در روح خود ادراك نموده كه با خود چنين فكر ميكنند، بديشان گفت8

  سهل تر است؟ مفلوج را گفتن گناهان تو آمرزيده شد؟ يا گفتن برخيز و بستر خود را برداشته بخرام؟  كدام9

 :مفلوج را گفت.  ليكن تا بدانيد كه پسر انسان استطاعت آمرزيدن گناهان بر روي زمين هست10
 ! تو را  مي گويم برخيز و بستر خود را برداشته، به خانة خود برو11
مثل اين امر هرگز :  بي تأمل بستر خود را برداشته، پيش روي همه روانه شد بطوري كه همه حيران شده، خدا را تمجيد نموده، گفتند او برخاست و12

 !نديده بوديم
 . و باز به كنارة دريا رفت و تمام آن گروه نزد او آمدند و ايشان را تعليم مي داد13
 .پس برخاسته، در عقب وي شتافت! از عقب من بيا: اجگاه نشسته ديد بدو گفت و هنگامي كه مي رفت الوي ابن حلفي را بر ب14
 . و وقتي كه او در خانة وي نشسته بود، بسياري از باجگيران و گناهكاران با عيسي و شاگردانش نشستند زيرا بسيار بودند و پيروي او مي كردند15
چرا با باجگيران و گناهكاران اكل و شرب مي : به شاگردان او گفتند ناهكاران مي خورد، چون كاتبان و فريسيان او را ديدند كه با باجگيران و گ16

 نمايد؟

و من نيامدم تا عادالن را تا بلكه گناهكاران را به توبه . تندرستان احتياج به طبيب ندارند بلكه مريضان:  عيسي چون اين را شنيد، بديشان گفت17
 .دعوت كنم

چون است كه شاگردان يحيي و فريسيان روزه مي دارند و شاگردان تو روزه : پس آمده، بدو گفتند. يان روزه مي داشتند و شاگردان يحيي و فريس18
 نمي دارند؟

آيا ممكن است پسران خانة عروسي مادامي كه داماد با ايشان است روزه بدارند؟ زماني كه داماد را با خود دارند، نمي توانند :  عيسي بديشان گفت19
 . دارندروزه

 .در آن ايام روزه خواهند داشت.  ليكن ايامي مي آيد كه داماد از ايشان گرفته شود20
 . و هيچ كس بر جامة كهنه، پاره اي از پارچة نو وصله نمي كند، والّا آن وصله نو از آن كهنه جدا مي گردد و دريدگي بدتر مي شود21
بلكه شراب نو را در . گرنه آن شراب نو مشكها را بدرد و شراب ريخته، مشكها تلف مي گردد و كسي شراب نو را در مشكهاي كهنه نمي ريزد و22

 . مشكهاي نو بايد ريخت

 .     مزرعه ها مي گذشت و شاگردانش هنگامي كه  مي رفتند، به چيدن خوشه ها شروع كردند  و چنان افتاد كه روز سبتي از ميان23

 در روز سبت مرتكب عملي مي باشند كه روا نيست؟        اينك چرا :  فريسيان بدو گفتند24

 مگر هرگز نخوانده ايد  كه داود چه كرد چون او و رفقايش محتاج و گرسنه بودند؟:  و او بديشان گفت25

 يست و به رفقاي خود نيز داد؟ چگونه در ايام اَبياتار رئيس كهنه به خانة خدا درآمده، نان تَقْدمه را خورد كه خوردن آن جز به كاهنان روا ن26

 .سبت بجهت انسان مقرر شد نه انسان  براي سبت:  و بديشان گفت27
 . بنابراين پسر انسان مالك سبت  نيز هست28

 
3 

 . و باز به كنيسه درآورده، در آنجا مرد  دست خشكي بود1
 .دند و مراقب وي بودند كه شايد او را در سبت شفا دهد تا مدعي او گر2
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 ! در ميان بايست:  پس بدان مرد دست خشك گفت3

 .آيا در روز سبت كدام جايز است؟ نيكويي كردن يا بدي؟ جان را نجت دادن يا هالك كردن؟ ايشان خاموش ماندند:  و بديشان گفت4
پس دراز كرده، ! دست خود را دراز كن: ت پس چشمان خود را بر ايشان با غضب گردانيده، زيرا كه از سنگدلي ايشان محزون بود، به آن مرد گف5

 .دستش صحيح گشت
 . در ساعت فريسيان بيرون رفته، با هيروديان دربارة او مشورت نمودند كه چطور او را هالك كنند6
  و عيسي با شاگردانش به سوي دريا آمد و گروهي بسيار از جليل به عقب او روانه شدند، 7

 .وميه و از آن طرف اردن و از حوالي صور و صيدون نيز جمعي كثير، چون اعمال او را شنيدند، نزد وي آمدند و از يهوديه و از اورشليم و اد8
  و به شاگردان خود فرمود تا زورقي به سبب جمعيت، بجهت او نگاه دارند تا بر وي ازدحام ننمايند،  9

 . بر او هجوم مي آورد تا او را لمس نمايد زيرا كه بسياري را صحت مي داد، بقسمي كه هر كه صاحب دردي بود10
 .تو پسر خدا هستي:  و ارواح پليد چون او را ديدند، پيش روي او بر در افتادند و فريادكنان مي گفتند11
 . و ايشان را به تأكيد بسيار فرمود كه او را شهرت ندهند12
 .شان نزد او آمدند پس بر فراز كوهي برآمده، هر كه را خواست به نزد خود طلبيد و اي13
  و دوازده نفر را مقرر فرمود تا همراه او باشند و تا ايشان را بجهت وعظ نمودن بفرستند، 14

 . و ايشان را قدرت باشد كه مريضان را شفا دهند و ديوها را بيرون كنند15
 . و شمعون را پطرس نام نهاد16
 . را بوانَرجس يعني پسران رعد نام گذارد و يعقوب پسر زبدي  و يوحنّا برادر يعقوب؛ اين هر دو17
  و اندرياس و فليپس و برتولما و متي و توما و يعقوب بن حلفي و تدي و شمعون قانوي، 18

 . و يهوداي استخريوطي كه او را تسليم كرد19
 . و چون به خانه درآمدند، باز جمعي فراهم آمدند بطوري كه ايشان فرصت نان خوردن هم نكردند20
 .  و خويشان او چون شنيدند، بيرون آمدند تا او را بردارند زيرا گفتند بي خود شده است21

 . و كاتباني كه از اورشليم آمده بودند، گفتند كه بعلزَبول دارد و به ياري رئيس ديوها، ديوها را اخراج مي كند22
 تواند شيطان، شيطان را بيرون كند؟چطور مي :  پس ايشان را پيش طلبيده، مثَلها زده، بديشان گفت23

 .  و اگر مملكتي بر خالف خود منقسم شود، آن مملكت نتواند پايدار بماند24

 .    و هرگاه خانه اي به ضد خويش منقسم شد، آن خانه نمي تواند استقامت داشته باشد25

 .اند بلكه هالك مي گردد و اگر شيطان با نفس خود مقاومت نمايد و منقسم شود، او نمي تواند قائم م26
 . و هيچ كس نمي تواند به خانة مرد به زور درآمده، اسباب او را غارت نمايد، جز آنكه اول آن زورآور را ببندد و بعد از آن خانة او را تاراج مي كند27
 د، هر آينه به شما مي گويم كه همة گناهان از بني آدم آمرزيده مي شود و هر قسم كه كفر گفته باشن28

 . ليكن هر كه به روح القدس كفر گويد، تا به ابد آمرزيده نشود بلكه مستحق عذاب جاوداني بود29
 . زيرا كه مي گفتند روحي پليد دارد30
 . پس برادران و مادر او آمدند و بيرون ايستاده، فرستادند تا او را طلب كنند31
 .ك مادرت و برادرانت بيرون تو را مي طلبنداين:  آنگاه جماعت گرد او نشسته بودند و به وي گفتند32
 كيست مادر من و برادرانم كيانند؟:  در جواب ايشان گفت33

 .اينانند مادر و برادرانم:  پس بر آناني كه گرد وي نشسته بودند، نظر افكند، گفت34
 . زيرا هر كه ارادة خدا را بجا آرد همان برادر و خواهر و مادر من باشد35

 
4 

ه كنارة دريا به تعليم دادن شروع كرد و جمعي كثير نزو او جمع شدند بطوري كه به كشتي سوار شده، بر دريا قرار گرفت و تمامي آن  و باز ب1
 .   جماعت بر ساحل دريا حاضر بودند

 : پس ايشان را به مثَلها چيزهاي بسيار مي آموخت و در تعليم خود بديشان گفت2
 .ت تخم پاشي بيرون رفتاينك برزگري بجه!  گوش گيريد3
 . و چون تخم مي پاشيد، قدري در راه ريخته شده، مرغان هوا آمده آنها را برچيدند4
 پس چون كه زمين عمق نداشت به زودي روييد،.  و پاره اي بر سنگالخ پاشيده شد، در جايي كه خاك بسيار نبود5

 .يد و چون آفتاب برآمد، سوخته شد و از آنرو كه ريشه نداشت خشك6
 . و قدري در ميان خارها ريخته شد و خارها نمو كرده، آن را خفه نمود كه ثمري نياورد7
 . و مابقي در زمين نيكو افتاد و حاصل پيدا نمود كه روييد و نمو كرد و بار آورد، بعضي سي و بعضي شصت و بعضي صد8
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 !هر كه گوش شنوا دارد، بشنود:  پس گفت9
 .اي او با آن دوازده شرح اين مثَل را از او پرسيدند و چون به خلوت شد، رفق10
 به شما دانستن سر ملكوت خدا عطا شده، اما آناني كه بيرونند، همه چيز به مثلها مي شود،:  يه ايشان گفت11

 . تا نگران شده بنگرند و نبينند و شنوا شده بشنوند و نفهمند، مبادا بازگشت كرده گناهان ايشان آمرزيده شود12
 آيا اين مثل را نفهميده ايد؟ پس چگونه ساير مثلها را خواهيد فهميد؟        :  و بديشان گفت13

 . برزگر كالم را مي كارد14
 . و اينانند به كنارة راه، جايي كه كالم كاشته مي شود؛ و چون شنيدند فوراً شيطان آمده كالم كاشته شدة در قلوب ايشان را مي ربايد15
 ته شدة در سنگالخ، كساني مي باشند  كه چون كالم را بشنوند، در آن حال آن را به خوشي قبول كنند،  ايضاً كاش16

 .  و لكن ريشه اي در خود ندارند بلكه فاني مي باشند؛ و چون صدمه اي يا زحمتي به سبب كالم روي دهد در ساعت لغزش مي خورند17

 كالم را شنوند، و كاشته شدة در خارها آناني مي باشند كه چون 18

 .  انديشه هاي دنيوي و غرور دولت و هوس چيزهاي ديگر داخل شده، كالم را خفه مي كند و بي ثمر مي گردد19

 . و كاشته شدة در زمين نيكو آناننند كه چون كالم را شنوند آن را مي پذيرند و ثمر مي آورند، بعضي سي و بعضي شصت و بعضي صد20
 اغ را مي آورند تا زير پيمانه اي يا تختي و نه بر چراغدان گذارند؟ آيا چر:  پس بديشان گفت21

 . زيرا كه چيزي پنهان نيست كه آشكارا نگردد و هيچ چيز مخفي نشود، مگر تا به ظهور آيد22
 . هر كه گوش شنوا دارد بشنود23
ه شما پيموده شود، بلكه از براي شما كه مي شنويد افزون با حذر باشيد كه چه مي شنويد، زيرا به هر ميزاني كه وزن كنيد ب:  و بديشان گفت24

 .    خواهد گشت

 . زيرا هر كه دارد بدو داده شود و از هر كه ندارد آنچه نيز دارد گرفته خواهد شد25
 همچنين ملكوت خدا مانند كسي است كه تخم بر زمين بيافشاند،:  و گفت26

 .چگونه؟ او نداند.  نمو كند و شب و روز بخوابد و برخيزد و تخم برويد و27
 . زيرا كه زمين به ذات خود ثمر مي آورد، اول علف، بعد خوشه، پس از آن دانة كامل در خوشه28
 . و چون ثمر رسيد، فوراً داس را بكار برد زيرا كه وقت حصاد رسيده است29
 به چه چيز ملكوت خدا را تشبيه كنيم و براي آن چه مثَل بزنيم؟ :  و گفت30

 .  مثل دانة خردلي است كه وقتي آن را بر زمين كارند، كوچكترين تخمهاي زميني باشد31

كاشته شد، مي رويد و بزرگتر از جميع بقول مي گردد و شاخه هاي بزرگ مي آورد، چنانچه مرغان هوا زير سايه اش مي توانند   ليكن چون32
 .آشيانه گيرند

 ي كه استطاعت شنيدن را داشتند، كالم را بديشان بيان مي فرمود، و به مثلهاي بسيار مانند اينها بقدر33

 .ليكن در خلوت، تمام معاني را براي شاگردان خود شرح مي نمود.  و بدون مثل بديشان سخني نگفت34
 .به كنارة ديگر عبور كنيم:  و در همان روز وقت شام، بديشان گفت35
 .طوري كه در كشتي بود برداشتند و چند زورق ديگر نيز همراه او بود پس چون آن گروه را رخصت دادند، او را همان36
 .  كه ناگاه طوفاني عظيم از باد پديد آمد و امواج بر كشتي مي خورد بقسمي كه برمي گشت37

 ويم؟اي استاد، آيا تو را باكي نيست كه هالك ش :پس او را بيدار كرده، گفتند.  و او در مؤخَّر كشتي بر بالين خفته بود38

 . كه باد ساكن شده، آرامي كامل پديد آمد! ساكن شو و خاموش باش:  در ساعت او برخاسته، باد نهيب داد و به دريا گفت39

 از بهر چه چنين ترسانيد و چون است كه ايمان نداريد؟:  و ايشان را گفت40

  را اطاعت مي كنند؟اين كيست كه باد و دريا هم او:  پس بي نهايت ترسان شده، به يكديگر گفتند41
 
5 

 . پس به آن كنارة دربا تا به سرزمين جدريان آمدند1
 . و چون از كشتي بيرون آمد، في الفور شخصي كه روحي پليد داشت از قبور بيرون شده، بدو برخورد2
  كه در قبور ساكن مي بود و هيچ كس به زنجيرها هم نمي توانست او را بند نمايد،3

 و را به كنده ها و زنجيرها بسته بودند و زنجيرها را گسيخته و كنده ها را شكسته بود و احدي نمي توانست او را رام نمايد، زيرا كه بارها ا4

 . و پيوسته شب و روز در كوهها و قبرها فرياد مي زد و خود را به سنگها مجروح مي ساخت5
  چون عيسي را از دور ديد، دوان دوان آمده او را سجده كرد،6

 .اي عيسي، پسر خداي تعالي، مرا با تو چه كار است؟ تو را قسم مي دهم كه مرا معذّب نسازي: و به آواز بلند صيحه زده، گفت 7
 !اي روح پليد از اين شخص بيرون بيا:  زيرا بدو گفته بود8
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 .نام من لَجئون است زيرا كه بسياريم: اسم تو چيست؟ به وي گفت:  پس از او پرسيد9
 . التماس بسيار نمود كه ايشان را از اين سرزمين بيرون نكند پس بدو10
 . و در حوالي آن كوهها، گلة گراز بسياري مي چريد11
 . ما را به گرازها بفرست تا در آنها داخل شويم:  و همة ديوها از وي خواهش نموده، گفتند12

 گرازان داخل گشتند و آن گله از بلندي به دريا جست و قريب بدو هزار بودند پس آن ارواح خبيث بيرون شده، به.  عيسي فوراً ايشان را اجازت داد13
 . كه در آب خفه شدند

 .  و خوك بانان فرار كرده، در شهر و مزرعه ها خبر مي دادند و مردم بجهت ديدن آن ماجرا بيرون شتافتند14

 . ه نشسته و لباس پوشيده و عاقل گشته است، بترسيدند و چون نزد عيسي رسيده، آن ديوانه را كه لَجئون داشته بود ديدند ك15

 . و آناني كه ديده بودند، سرگذشت ديوانه و گرازان را بديشان بازگفتند16
 .   پس شروع به التماس نمودند كه از حدود ايشان روانه شود17

 . و چون به كشتي سوار شد، آن ديوانه بود از وي استدعا نمود كه با وي باشد18
19به خانه برو و ايشان را خبر ده از آنچه خداوند با تو كرده است و چگونه به تو ترحم نموده است: ا عيسي وي را اجازت نداد بلكه بدو گفت ام. 
 . پس روانه شده، در ديكاپولس به آنچه عيسي با وي كرده، موعظه كردن را آغاز نمود كه همة مردم متعجب شدند20
 .ف، در كشتي عبور نمود، مردم بسياري بر وي جمع گشتند و بر كنارة دريا بود و چون عيسي باز به آنطر21
  كه ناگاه يكي از رؤساي كنيسه، يايرس نام آمد و چون او را بديد بر پاهايش افتاده، 22

 .ندبيا و بر او دست گذار تا شفا يافته، زيست ك. نَفَس دخترك من به آخر رسيده:  بدو التماس بسيار نموده، گفت23
 . پس با او روانه شده، خلق بسياري نيز از پي او افتاده، بر وي ازدحام مي نمودند24
  آنگاه زني كه مدت دوازده سال به استحاضه مبتال مي بود، 25

 و زحمت بسيار از اطباي متعدد ديده و آنچه داشت صرف نموده، فايده اي نيافت بلكه بدتر مي شد،26

 د، ميان آن گروه از عقب وي آمده، رداي او را لمس نمود،  چون خبر عيسي را بشني27

 . اگر لباس وي را هم لمس كنم، هر آينه شفا يابم:  زيرا گفته بود28

 . در ساعت چشمة خون او خشك شده، در تن خود فهميد كه از آن بال صحت يافته است29
 كيست كه لباس مرا لمس نمود؟        :  آن جماعت روي برگردانيده، گفتپس در.  في الفور عيسي از خود دانست كه قوتي از او صادر گشته30

 !و مي گويي كيست كه مرا لمس نمود؟! مي بيني كه مردم بر تو ازدحام مي نمايند:  شاگردانش بدو گفتند31
 . پس به اطراف خود مي نگريست تا آن زن را كه اين كار را كرده، ببيند32
 .ي چه واقع شده، ترسان و لرزان آمد و نزد او به روي در افتاده، حقيقت امر را بالتّمام به وي بازگفت آن زن چون دانست كه به و33
 .به سالمتي برو و از بالي خويش رستگار باش. اي دختر، ايمانت تو را شفا داده است:  و او وي را گفت34
 ترت فوت شده؛ ديگر براي چه استاد را زحمت مي دهي؟      دخ:  او هنوز سخن مي گفت كه بعضي از خانة رئيس كنيسه آمده، گفتند35

 !مترس ايمان آور و بس:  عيسي چون سخني را كه گفته بودند شنيد، در ساعت به رئيس كنيسه گفت36
 . و جز پطرس و يعقوب و يوحنا برادر يعقوب، هيچ كس را اجازت نداد كه از عقب او بيايند37
 .سيدند، جمعي شوريده ديد كه گريه و نوحة بسيار مي نمودند پس چون به خانة رئيس كنيسه ر38
 .چرا غوغا و گريه مي كنيد؟ دختر نمرده بلكه در خواب است:  پس داخل شده، بديشان گفت39
 .بيده بود، داخل شدليكن او همه را بيرون كرده، پدر و مادر دختر را با رفيقان خويش برداشته، به جايي كه دختر خوا.  ايشان بر وي سخريه كردند40
 .اي دختر، تو را مي گويم برخيز: كه معني آن اين است. طًليتا قومي:  پس دست دختر را گرفته، به وي گفت41
 .ايشان بي نهايت متعجب شدند.  در ساعت دختر برخاسته، خراميد زيرا كه دوازده ساله بود42
 .و گفت تا خوراكي بدو بدهند. طلّع نشودكسي از اين امر م:  پس ايشان را به تأكيد بسيار فرمود43
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 . پس از آنجا روانه شده، به وطن خويش آمد و شاگردانش از عقب او آمدند1
از كجا بدين حكمت است كه به او عطا شده است :  چون روز سبت رسيد، در كنيسه تعليم دادن آغاز نمود و بسياري چون شنيدند، حيران شده گفتند2

 ز او صادر مي گردد؟كه چنين معجزات ا

 . مگر اين نيست نجار پسر مريم و برادر يعقوب و يوشا و يهودا و شمعون؟ و خواهران او اينجا نزد ما نمي باشند؟ و از او لغزش خوردند3
 .نبي بي حرمت نباشد جز در وطن خود و ميان خويشان و در خانة خود:  عيسي ايشان را گفت4
 .نست نمود جز اينكه دستهاي خود را بر چند مريض نهاده، ايشان را شفا داد و در آنجا هيچ معجزه اي نتوا5
 . و از بي ايماني ايشان متعجب شده، در دهات آن حوالي گشته، تعليم همي داد6
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  پس آن دوازده را پيش خوانده، شروع كرد به فرستادن ايشان را جفت جفت و ايشان را بر ارواح پليد قدرت داد،7

  قدغن فرمود كه جز عصا فقط، هيچ برنداريد، نه توشه دادن و نه پول در كمربند خود، و ايشان را8

 . بلكه كوزه اي در پا كنيد و دو قبا دربر نكنيد9
 .در هر جا داخل خانه اي شويد، در آن بمانيد تا از آنجا كوچ كنيد:  و بديشان گفت10
. رند، از آن مكان بيرون شهر رفته، خاك پايهاي خود را بيافشانيد تا بر آنها شهادتي گردد و هر جا كه شما را قبول نكنند و به سخن شما گوش نگي11

 .هر آينه به شما مي گويم حالت سدوم و غموره در روز جزا از آن شهر سهل تر خواهد بود
  پس روانه شده، موعظه كردند كه توبه كنند، 12

 . روغن ماليده، شفا دادند و بسيار ديوها را بيرون كردند و مريضان كثير را13
 

 و هيروديس پادشاه شنيد زيرا كه اسم او شهرت يافته بود و گفت يحيي تعميد دهنده از مردگان برخاسته است و از اين جهت معجزات از او به 14
 .ظهور مي آيد

 . اما بعضي گفتند نبي يي است يا چون يكي از انبيا15
 . ن يحيي است كه من سرش را از تن جدا كردم كه از مردگان برخاسته استاين هما:  اما هيروديس چون شنيد گفت16

 . زيرا كه هيروديس فرستاده، يحيي را گرفتار نموده، او را در زندان بست بخاطر هيروديا، زن برادر او فيلُپس كه او را در نكاح خويش آورده بود17
 .   زن برادر بر تو روا نيستنگاه داشتن :  از آن جهت كه يحيي به هيروديس گفته بود18

  پس هيروديا از او كينه داشته، مي خواست او را به قتل رساند اما نمي توانست،19

عادل و مقدس مي دانست و رعايتش مي نمود و هرگاه از او مي شنيد بسيار بعمل مي آورد   زيرا كه هيروديس از يحيي مي ترسيد چونكه او را مرد20
 . اصغا مي نمودو به خوشي سخن او را

  اما چون هنگام فرصت رسيد كه هيروديس در روز ميالد خود امراي خود و سرتيپان و رؤساي جليل را ضيافت نمود؛21

آنچه خواهي از من بطلب تا به تو : پادشاه بدان دختر گفت.  و دختر هيروديا به مجلس درآمده، رقص كرد و هيروديس و اهل مجلس را شاد نمود22
 .دهم

 .و از براي او قسم خورد كه آنچه از من خواهي حتّي نصف ملك مرا هر آينه به تو عطا كنم 23
 .سر يحيي تعميد دهنده را: چه بطلبم؟ گفت:  او بيرون رفته، به مادر خود گفت24
 .به من عنايت فرماييمي خواهم كه اآلن سر يحيي تعميد دهنده را در طبقي :  در ساعت به حضور پادشاه درآمده، خواهش نموده، گفت25
 . پادشاه به شدت محزون گشت، ليكن بجهت پاس قسم و خاطر اهل مجلس نخواست او را محروم نمايد26
 .  بي درنگ پادشاه جلّادي فرستاده، فرمود تا سرش را بياورد27

 .را به مادر خود سپرد و او به زندان رفته سر او را از تن جدا ساخته و بر طبقي آورده، بدان دختر داد و دختر آن 28
 . چون شاگردانش شنيدند، آمدند و بدن او را برداشته، دفن كردند29
 .          و رسوالن نزد عيسي جمع شده، از آنچه كرده و تعليم داده بودند او را خبر دادند30

 . چنان بود كه فرصت نان خوردن نيز نكردندشما به خلوت، به جاي ويران بياييد و اندكي استراحت نماييد زيرا آمد و رفت:  بديشان گفت31
 . پس به تنهايي در كشتي موضعي ويران رفتند32
 .        و مردم ايشان را روانه ديده، بسياري او را شناختند و از جميع شهرها بر خشكي بدان سو شتافتند و از ايشان سبقت جسته، نزد وي جمع شدند33

 . ه، بر ايشان ترحم فرمود زيرا كه چون گوسفندان بي شبان بودند و بسيار به ايشان تعليم دادن گرفت عيسي بيرون آمده، گروهي بسيار ديد34

 .اين مكان ويرانه است و وقت منقضي شده:  و چون بيشتري از روز سپري گشت، شاگردانش نزد وي آمده، گفتند35
 . خود بخرند كه هيچ خواراكي ندارند اينها را رخصت ده تا به اراضي و دهات اين نواحي رفته، نان بجهت36
 ! مگر رفته، دويست دينار نان بخريم تا اينها را طعام دهيم: وي را گفتند! شما ايشان را غذا دهيد:  در جواب ايشان گفت37

 . پنج نان و دو ماهي: پس دريافت كرده، گفتند. چند نان داريد؟ رفته، تحقيق كنيد:  بديشان گفت38

 .    فرمود كه همه دسته دسته بر سبزه بنشانيد آنگاه ايشان را39

 .  پس صف صف، صد صد و پنجاه پنجاه نشستند40

 . و آن پنج نان و دو ماهي را گرفته، به سوي آسمان نگريسته، بركت داد و نان را پاره نموده، به شاگردان خود بسپرد تا پيش آنها تقسيم نمود41
 . پس جميعاً خورده، سير شدند42
 . خرده هاي نان و ماهي، دوازده سبد پر كرده، برداشتند و از43
 . و خوردگان نان، قريب به پنج هزار نفر مرد بودند44
  .  في الفور شاگردان خود را الحال فرمود كه به كشتي سوار شده، پيش از او به بيت صيدا عبور كنند تا خود آن جماعت را مرخّص فرمايد45
 .، بجهت عبادت به فراز كوهي برآمد و چون ايشان را مرخّص نمود46
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 . و چون شام شد، كشتي در ميان دريا رسيد و او تنها بر خشكي بود47
پس نزديك پاس چهارم از شب بر دريا خرامان شده، به نزد ايشان .  و ايشان را در راندن كشتي خسته ديد زيرا كه باد مخالف بر ايشان مي وزيد48

 .آمد و خواست از ايشان بگذرد
 پس فرياد برآوردند،.  اما چون او را ديدند، تصور نمودند كه اين خيالي است49

 ! من هستم، ترسان مباشيد! خاطر جمع داريد: پس بي درنگ بديشان خطاب كرده، گفت.  زيرا كه همه او را ديده، مضطرب شدند50

 خود متحير و متعجب شدند، و تا نزد ايشان به كشتي سوار شد، باد ساكن گرديد چنانكه بي نهايت در 51

 . زيرا كه معجزة نان را درك نكرده بودند زيرا دل ايشان سخت بود52
 . پس از دريا گذشته، به سرزمين جنِسارت آمده، لنگر انداختند53
  و چون از كشتي بيرون شدند، مردم در حال او را شناختند،54

 .بر تختها نهاده، هر جا كه مي شنيدند كه او در آنجا است، مي آوردند و در همة آن نواحي بشتاب مي گشتند و بيماران را 55
 و هر جايي كه به دهات يا شهرها يا اراضي مي رفت، مريضان را بر راهها مي گذاردند و از او خواهش مي نمودند كه محض دامن رداي او را لمس 56

 .كنند و هر كه آن را لمس مي كرد شفا مي يافت
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 .بعضي كاتبان از اورشليم آمده، نزد او جمع شدند و فريسيان و 1
  چون بعضي از شاگردان او را ديدند كه با دستهاي ناپاك يعني ناشسته نان مي خورند، مالمت نمودند،2

  زيرا كه فريسيان و همة يهود تمسك به تقليد مشايخ نموده، تا دستها را به دقّت نشويند غذا نمي خورند،3

 آيند تا نشويند چيزي نمي خورند و بسيار رسوم ديگر هست كه نگاه مي دارند چون شستن پياله ها و آفتابه ها و ظروف مس و  و چون از بازارها4
 . كرسيها

 چون است كه شاگردان تو به تقليد مشايخ سلوك نمي نمايند بلكه به دستهاي ناپاك نان مي خورند؟ :  پس فريسيان و كاتبان از او پرسيدند5

اين قوم به لبهاي خود مرا حرمت مي دارند ليكن دلشان : نيكو اخبار نمود اشعيا دربارة شما اي رياكاران، چنانكه مكتوب است:  ايشان گفت در جواب6
 .از من دور است

  پس مرا عبث عبادت مي نمايند زيرا كه رسوم انساني را به جاي فرايض تعليم مي دهند،7

 .نسان را نگاه مي دارند، چون شستن آفتابه ها و پياله ها و چنين رسوم ديگر بسيار بعمل مي آوريد زيرا حكم خدا را ترك كرده، تقليد ا8
 .  پس بديشان گفت كه حكم خدا را نيكو باطل ساخته ايد تا تقليد خود را محكم بداريد9

 .البتّه هالك گردد از اينجهت كه موسي گفت پدر و مادر خود را حرمت دار و هر كه پدر و مادر را دشنام دهد، 10
 آنچه از من نفع يابي قربان يعني هديه براي خداست :  ليكن شما مي گوييد كه هرگاه شخصي به پدر يا مادر خود گويد11

 . و بعد از اين او را اجازت نمي دهيد كه پدر يا مادر خود را هيچ خدمت كند12
 .ي سازيد و كارهاي مثل اين بسيار بجا مي آوريد پس كالم خدا را به تقليدي كه خود جاري ساخته ايد، باطل م13
 .همة شما به من گوش دهيد و فهم كنيد:  پس آن جماعت را پيش خوانده، بديشان گفت14
 . هيچ چيز نيست كه از بيرون آدم داخل او گشته، بتواند او را نجس سازد بلكه آنچه از درونش صادر شود آن است كه آدم را ناپاك مي سازد15
 .كه گوش شنوا دارد، بشنود هر 16
 .و چون از نزد جماعت به خانه درآمد، شاگردانش معني مثل را از او پرسيدند 17
 مگر شما نيز همچنين بي فهم هستيد و نمي دانيد كه آنچه از بيرون آدم داخل مي شود، نمي تواند او را ناپاك سازد،:  بديشان گفت18

 .كم مي رود و خارج مي شود به مزبله اي كه اين همه خوراك را پاك مي كند زيرا كه داخل دلش نمي شود بلكه به ش19
 آنچه از آدم بيرون آيد، آن است كه انسان را ناپاك مي سازد، :  و گفت20

  زيرا كه از درون دل انسان صادر  مي شود، خياالت بد و زنا و فسق و قتل و دزدي21

 .د و كفر و غرور و جهالت و طمع و خباثت و مكر و شهوت پرستي و چشم ب22
 . تمامي اين چيزهاي بد از درون صادر مي گردد و آدم را ناپاك مي گرداند23
  پس از آنجا برخاسته به حوالي صور و صيدون رفته، به خانه درآمد و خواست كه هيچ كس مطّلع نشود، ليكن نتوانست مخفي بماند،24

 .  چون خبر او را بشنيد، فوراً آمده بر پايهاي او افتاد از آنرو كه زني كه دخترك وي روح پليد داشت،25

 .   پس از وي استدعا نمود كه ديو را از دخترش بيرون كند.   و او زن يوناني از اهل فينيقية صُوريه بود26

 . تبگذار اول فرزندان سير شوند زيرا نان فرزندان را گرفتن و پيش سگان انداختن نيكو نيس:  عيسي وي را گفت27

 . بلي خداوندا، زيرا سگان نيز پس خورده هاي فرزندان را از زير سفره مي خورند:  آن زن در جواب وي گفت28

 .  وي را گفت؛ بجهت اين سخن برو كه ديو از دخترت بيرون شد29
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 . پس چون به خانة خود رفت، ديو را بيرون شده و دختر را بر بستر خوابيده يافت30
 .ور روانه شده، از راه صيدون در ميان حدود ديكاپولس به درياي جليل آمد و باز از نواحي ص31
 . آنگاه كري را كه لكنت زبان داشت نزد وي آورده، التماس كردند كه دست بر او گذارد32
  نمود؛ پس او را از ميان جماعت به خلوت برده، انگشتان خود را در گوشهاي او گذاشت و آب دهان انداخته، زباننش را لمس33

 يعني باز شو! اَفَتح:  و به سوي آسمان نگريسته، آهي كشيد و بدو گفت34

 .    در ساعت گوشهاي او گشاده و عقدة زبانش حلّ شده، به درستي تكلّم نمود35

 . پس ايشان را قدغن فرمود كه بيشتر ايشان را قدغن نمود، زيادتر او را شهرت دادند36
 !همة كارها را نيكو كرده است؛ كران را شنوا و گنگان را گويا مي گرداند:  گفتند و بي نهايت متحير گشته مي37
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 :عيسي شاگردان خود را پيش طلبيده، به ايشان گفت.  و در آن ايام باز جمعيت، بسيار شده و خوراكي نداشتند1
 .دارند بر اين گروه دلم بسوخت زيرا اآلن سه روز است كه با من مي باشند و هيچ خوراك ن2
 .     و هرگاه ايشان را گرسنه به خانه هاي خود برگردانم، هر آينه در راه ضعف كنند، زيرا كه بعضي از ايشان از راه دور آمده اند3

 از كجا كسي مي تواند اينها را در صحرا از نان سير گرداند؟ :  شاگردانش وي را جواب دادند4

  .فته: چند نان داريد؟ گفتند:  از ايشان پرسيد5
پس نزد آن .  پس جماعت را فرمود تا بر زمين بنشينند؛ و آن هفت نان را گرفته، شكر نمود و پاره نموده، به شاگردان خود داد تا پيش مردم گذارند6

 .گروه نهادند
 .آنها را نيز بركت داده، فرمود تا پيش ايشان نهند.  و چند ماهي كوچك نيز داشتند7
 .ت زنبيل پر از پاره هاي باقي مانده برداشتند پس خورده سير شدند و هف8
 .پس ايشان را مرخّص فرمود.  و عدد خورندگان قريب به چهار هزار بود9
 . و بي درنگ با كشتي سوار شده، به نواحي دلْمانُوتَه آمد10
 .تندو از راه امتحان آيتي  آسماني از او خواس.  و فريسيان بيرون آمده، با وي مباحثه شروع كردند11
 .  از براي چه اين فرقه آيتي مي خواهند؟ هر آينه به شما مي گويم آيتي بدين فرقه عطا نخواهد شد:  او از دل آهي كشيده، گفت12

 . پس ايشان را گذارد و باز به كشتي سوار شده، به كنارة ديگر عبور نمود13
 .ند و فراموش كردند نان بردارند و با خود در كشتي جز يك نان نداشت14
 ! آنگاه ايشان را قدغن فرمود كه با خبر باشيد و از خمير ماية فريسيان و خميرماية هيروديس احتياط كنيد15
 .از آن است كه نان نداريم:  ايشان با خود انديشيده گفتند16
 رده ايد و تا حال دل شما سخت است؟چرا فكر مي كنيد از آنجهت كه نان نداريد؟ آيا هنوز نفهميده و درك نك:  عيسي فهم كرده، بديشان گفت17

  آيا چشم داشته نمي بينيد و گوش داشته نمي شنويد و به ياد نداريد؟18

 . دوازده:  وقتي كه پنج نان را براي هزار نفر پاره كردم، چند سبد پر از پاره ها را برداشتيد؟ بدو گفتند19

 . هفت :ز ريزه ها برداشتيد؟ گفتندش و وقتي كه هفت نان را بجهت چهار كس؛ پس چند زنبيل پر ا20

 چرا نمي فهميد؟:  پس بديشان گفت21

 .  چون به بيت صيدا آمد، شخصي كور را نزد او آوردند و التماس نمودند كه او را لمس نمايد22

  او پرسيد كه چيزي مي بيني؟ پس دست آن كور را گرفته، او را از قريه بيرون برد و آب دهان بر چشمان او افكنده، و دست بر او گذارده از23

 .مردمان را خرامان، چون درختها مي بينم:  او باال نگريسته، گفت24
 . پس بار ديگر دستهاي خود را بر چشمان او گذارده، او را فرمود تا باال نگريست و صحيح گشته، همه چيز را به خوبي ديد25
 .چ كس را در آنجا خبر مدهداخل ده مشو و هي:  پس او را به خانه اش فرستاده، گفت26
 و در راه شاگردانش پرسيده، گفت كه مردم مرا كه مي دانند؟.  و عيسي با شاگردان خود به دهات قيصرية فيلپس رفت27

 .  ايشان جواب دادند كه يحيي تعميد دهنده و بعضي الياس و بعضي يكي از انبيا28

 .مسيح هستي: در جواب او گفتشما مرا كه مي دانيد؟ پطرس :  و از ايشان پرسيد29
 . پس ايشان را فرمود كه هيچ كس را از او خبر ندهيد30
 الزم است پسر انسان زحمت كشد و از مشايخ و رؤساي كهنه و كاتبان رد شود و كشته شده، بعد از سه روز   آنگاه ايشان را تعليم دادن آغاز كرد31

 .برخيزد
 .طرس او را گرفته، به منع كردن شروع نمود و چون اين كالم را عالنيه فرمود، پ32
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اي شيطان از من دور شو، زيرا امور الهي را انديشه نمي كني بلكه چيزهاي :  اما او برگشته، به شاگردان خود نگريسته، پطرس را نهيب داد و گفت33
 . انساني را

 .خويشتن را انكار كند و صليب خود را برداشته، مرا متابعت كندهر كه خواهد از عقب من آيد، :  پس مردم را با شاگردان خود خوانده، گفت34
  . زيرا هر كه مي خواهد جان خود را نجات دهد، آن را هالك سازد؛ و هر كه جان خود را بجهت انجيل و من بر باد دهد آن را برهاند35
  زيرا كه شخص را چه سود دارد هرگاه تمام دنيا را ببرد و نَفْس خود را ببازد؟36

  يا آنكه آدمي چه چيز را به عوض جان خود بدهد؟37

 زيرا هر كه در اين فرقة زناكار و خطاكار از من و سخنان من شرمنده شود، پسر انسان نيز وقتي كه با فرشتگان مقدس در جالل پدر خويش آيد، 38
 .از او شرمنده خواهد گرديد
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يستادگان در اينجا مي باشند كه تا ملكوت خدا را كه به قوت مي آيد نبينند، ذائقة موت را هر آينه به شما مي گويم بعضي از ا:  و بديشان گفت1
 .نخواهند چشيد

 . و بعد از شش روز، عيسي و پطرس و يعقوب و يوحنّا را برداشته، ايشان را تنها بر فراز كوهي به خلوت برد و هيأتش در نظر ايشان متغير گشت2
 .برف بغايت سفيد گرديد، چنانكه هيچ گازري بر روي زمين نمي تواند چنان سفيد نمايد و لباس او درخشان و چون 3
 .   و الياس با موسي بر ايشان ظاهر شده، با عيسي گفتگو مي كردند4

براي موسي و پس سه سايبان مي سازيم، يكي براي تو و ديگري ! اي استاد، بودن ما در اينجا نيكو است:  پس پطرس ملتفت شده، به عيسي گفت5
 ! سومي براي الياس

 . از آنرو كه نمي دانست چه بگويد، چونكه هراسان بودند6
 . ناگاه ابري بر ايشان سايه انداخت و آوازي از ابر در رسيد كه اين است پسر حبيب من، از او بشنويد7
 . در ساعت گرداگرد خود نگريسته، جز عيسي تنها با خود هيچ كس را نديدند8
 .ز كوه به زير مي آمدند، ايشان را قدغن فرمود كه تا پسر انسان از مردگان برنخيزد، از آنچه ديده اند كسي را خبر ندهند و چون ا9
 .  و اين سخن را در خاطر خود نگاه داشته، از يكديگر سؤال كردند كه برخاستن از مردگان چه مي باشد10

 گويند كه الياس بايد اول بيايد؟چرا كاتبان مي :  پس از او استفسار كردند، گفتند11

 او در جواب ايشان گفت كه الياس البتّه اول مي آيد و همه چيز را اصالح مي نمايد و چگونه دربارة پسر انسان مكتوب است كه مي بايد زحمت 12
 . بسيار كشد و حقير شمرده شود

 .د، چنانچه در حق وي نوشته شده است ليكن به شما مي گويم كه الياس هم آمد و با وي آنچه خواستند كردن13
 .ايشان مباحثه مي كردند  پس چون نزد شاگردان خود رسيد، جمعي كثير گرد ايشان ديد و بعضي از كاتبان را كه با14
 . در ساعت، تمامي خلق چون او را بديدند، در حيرت افتادند و دوان دوان آمده، او را سالم دادند15
  كه با اينها چه مباحثه داريد؟  آنگاه از كاتبان پرسيد16

 اي استاد، پسر خود را نزد تو آوردم كه روحي گنگ دارد،:  يكي از آن ميان در جواب گفت17

پس شاگردان خود را گفتم كه او را بيرون كنند، .  و هر جا كه او را بگيرد مي اندازش، چنانكه كف آورده، دندانها بهم مي سايد و خشك مي گردد18
 . نتوانستند

 . او را نزد من آوريد! اي فرقة بي ايمان تا به كي با شما باشم و تا چه حد متحمل شما شوم:  او ايشان را جواب داده، گفت19

 .چون او را ديد، فوراً آن روح او را مصروع كرد تا بر زمين افتاده، كف آورد و غلطان شد.  پس او را نزد وي آوردند20
 . از طفوليت:  وقت است كه او را اين حالت كرده است؟ گفتچند:  پس از پدر وي پرسيد21

 .حال اگر مي تواني بر ما ترحم كرده، ما را مدد فرما.  بارها او را در آتش و در آب انداخت تا او را هالك كند22
 . اگر مي تواني ايمان آري، مؤمن را همه چيز ممكن است:  عيسي وي را گفت23

 .ايمان مي آورم اي خداوند، بي ايماني مرا امداد فرما:  در ساعت پدر طفل فرياد برآورده، گريه كنان گفت24
اي روح گنگ و كر من تو را حكم مي كنم از او درآي و :  چون عيسي ديد كه گروهي گرد او به شتاب مي آيند، روح پليد را نهيب داده، به وي فرمود25

 ! ديگر داخل مشو

 . صيحه زده و او را بشدت مصروع نموده، بيرون آمد و مانند مرده گشت، چنانكه بسياري گفتند كه فوت شد پس26
 .عيسي دستش را گرفته، برخيزانيدش كه برپا ايستاد  اما27
 چرا ما نتوانستيم او را بيرون كنيم؟:  و چون به خانه درآمد، شاگردانش در خلوت از او پرسيدند28

 .اين جنس به هيچ وجه بيرون نمي رود جز به دعا: ت ايشان را گف29
  و از آنجا روانه شده، در جليل مي گشتند و نمي خواست كسي او را بشناسد،30
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پسر انسان بدست مردم تسليم مي شود و او را خواهند كشت و بعد از مقتول شدن، روز سوم :  زيرا كه شاگردان خود را اعالم فرموده، مي گفت31
 .ستخواهد برخا

 . اما اين سخن را درك نكردند و ترسيدند كه از او بپرسند32
  وارد كفرناحوم شده، چون به خانه درآمد، از ايشان پرسيد كه در بين را با يكديگر چه مباحثه مي كرديد؟ 33

 . اما ايشان خاموش ماندند، از آنجا كه در راه با يكديگر مباحثه مي كردند در اينكه كيست بزرگتر34
 .هر كه مي خواهد مقدم باشد مؤخّر و غالم همه بود:  پس نشسته، آن دوازده را طلبيده، بديشان گفت35
 : پس طفلي را برداشته، در ميان ايشان برپا نمود و او را در آغوش كشيده، به ايشان گفت36
 .ا پذيرفت نه مرا بلكه فرستندة مرا پذيرفته باشد هر كه يكي از اين كودكان را به اسم من قبول كند، مرا قبول كرده است و هر كه مر37
اي استاد، شخصي را ديديم كه به نام تو ديوها را بيرون مي كرد و متابعت ما نمي نمود؛ و چون متابعت ما نمي :  آنگاه يوحنّا ملتفت شده، بدو گفت38

 . نمود ما او را ممانعت نموديم

 .نيست كه معجزه اي به نام من بنمايد و بتواند بزودي در حق من بد گويداو را منع مكنيد، زيرا هيچ كس :  عيسي گفت39
 . زيرا هر كه ضد ما نيست با ماست40
 . و هر كه شما را از اين رو كه از آن مسيح هستيد، كاسه اي آب به اسم من بنوشاند، هر آينه به شما مي گويم اجر خود را ضايع نخواهد كرد41
 .ودكان را كه به من ايمان آورند، لغزش دهد، او را بهتر است كه سنگ آسيايي بر گردنش آويخته، در دريا افكنده شود و هر كه يكي از اين ك42
 پس هرگاه دستت تو را بلغزاند، آن را ببر زيرا تو را بهتر است كه شلّ داخل حيات شوي، از اينكه با دو دست وارد جهنّم گردي، در آتشي كه 43

 خاموش نپذيرد؛

 .ايي كه كرم ايشان نميرد و آتش، خاموشي نپذيرد ج44
 و هرگاه پايت تو را بلغزاند، قطعش كن زيرا تو را مفيدتر است كه لنگ داخل حيات شوي از آنكه با دو پا به جهنّم افكنده شوي، در آتشي كه 45

 خاموشي نپذيرد؛

 . آنجايي كه كرم ايشان نميرد و آتش، خاموشي نشود46
 تو تو را لغزش دهد، قلعش كن زيرا تو را بهتر است كه با يك چشم وارد ملكوت خدا شوي، از آنكه با دو چشم در آتش جهنم افكنده  و هرگاه چشم47

 شوي،

 . جايي كه كرم ايشان نميرد و آتش خاموشي نيابد48
 . زيرا هر كس به آتش، نمكين خواهد شد و هر قرباني به نمك، نمكين مي گردد49
 .ست، ليكن هرگاه نمك فاسد گردد به چه چيز آن را اصالح مي كنيد؟ پس در خود نمك بداريد و با يكديگر صلح نماييد نمك نيكو ا50
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 .و گروهي باز نزد وي جمع شدند و او برحسب عادت خود، باز بديشان تعليم داد.  و از آنجا برخاسته، از آن طرف اردن به نواحي يهوديه آمد1
 . آمده، از روي امتحان از او سؤال نمودند كه آيا مرد را طالق دادن زن خويش جايز است آنگاه فريسيان پيش2
 موسي شما را چه فرموده است؟ :  در جواب ايشان گفت3

 . موسي اجازت داد كه طالق نامه بنويسند و رها كنند:  گفتند4

 .به سبب سنگدلي شما اين حكم را براي شما نوشت:  عيسي در جواب ايشان گفت5
 . ليكن از ابتداي خلقت، خدا ايشان را مرد و زن آفريد6
 جهت بايد مرد پدر و مادر خود را ترك كرده، با زن خويش بپيوندد،  از آن7

 . و اين دو يك تن خواهند بود چنانكه از آن پس دو نيستند بلكه يك جسد8
 . پس آنچه خدا پيوست، انسان آن را جدا نكند9
 .نش از اين مقدمه از وي سؤال نمودند و در خانه باز شاگردا10
 . هر كه زن خود را طالق دهد و ديگري را نكاح كند، بر حق وي زنا كرده باشد:  بديشان گفت11

 . و اگر زن از شوهر خود جدا شود و منكوحة ديگري گردد، مرتكب زنا شود12
 .ردان آوردندگان را منع كردند و بچه ها كوچك را نزد او آوردند تا ايشان را لمس نمايد؛ اما شاگ13
بگذاريد كه بچه هاي كوچك نزد من آيند و ايشان را مانع نشويد، زيرا ملكوت خدا از امثال :  چون عيسي اين را بديد، خشم نموده، بديشان گفت14

 . اينهاست

 . هر آينه به شما مي گويم هر كه ملكوت خدا را مثل بچة كوچك قبول كند، داخل آن نشود15
 .س ايشان را در آغوش كشيد و دست بر ايشان نهاده، بركت داد پ16
 اي استاد نيكو چه كنم تا وارث حيات جاوداني شوم؟ ( چون به راه مي رفت، شخصي دوان دوان آمده، پيش او زانو زده، سؤال نمود كه 17
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 چرا مرا نيكو گفتي و حال آنكه كسي نيكو نيست جز خدا فقط؟ :  عيسي بدو گفت18

 . كام را   مي داني، زنا مكن، قتل مكن، دزدي مكن، شهادت دروغ مده، دغابازي مكن، پدر و مادر خود را حرمت دار اح19

 .اي استاد، اين همه را از طفوليت نگاه داشتم:  او در جواب وي گفت20
بفروش و به فقرا بده كه در آسمان گنجي خواهي برو و آنچه داري : تو را يك چيز ناقص است:  عيسي به وي نگريسته، او را محبت نمود و گفت21

 .  يافت و بيا صليب را برداشته، مرا پيروي كن

 . ليكن او از اين سخن تُرش رو و محزون گشته، روانه گرديد زيرا اموال بسيار داشت22
 .لكوت خدا شوندچه دشوار است كه توانگران وارد م:  آنگاه عيسي گرداگرد خود را نگريسته، به شاگردان خود گفت23
اي فرزندان، چه دشوار است دخول آناني كه به مال و اموال :  چون شاگردان از سخنان او در حيرت افتادند، عيسي باز توجه نموده، بديشان گفت24

 !توكّل دارند در ملكوت خدا
 ! سهل تر است كه شتر به سوراخ سوزن درآيد از اينكه شخص دولتمند به ملكوت خدا داخل شود25
 پس كه مي تواند نجات يابد؟:  ايشان بغايت متحير گشته، با يكديگر مي گفتند26

 .نزد انسان محال است ليكن نزد خدا نيست زيرا كه همه چيز نزد خدا ممكن است:  عيسي به ايشان نظر كرده، گفت27
 . پطرس بدو گفتن گرفت كه اينك ما همه چيز را ترك كرده، تو را پيروي كرده ايم28
هر آينه به شما مي گويم كسي نيست كه خانه و برادران يا خواهران يا پدر يا مادر يا زن يا اوالد يا امالك را بجهت من و :  عيسي در جواب فرمود29

 انجيل ترك كند،

زحمات، و در عالم آينده حيات  جز اينكه الحال در اين زمان صد چندان يابد از خانه ها و برادران و خواهران و مادران و فرزندان و امالك با 30
 .جاوداني را

 .   اما بسا اولين كه آخرين  مي گردند و آخرين اولين31

 و چون در راه به سوي اورشليم مي رفتند و عيسي در جلو ايشان مي خراميد، در حيرت افتادند و چون از عقب او مي رفتند، ترس بر ايشان 32
 به كنار كشيده، شروع كرد به اطّالع دادن به ايشان از آنچه بر وي وارد مي شد، آنگاه آن دوازده را باز . مستولي شد

  كه اينك به اورشليم   مي رويم و پسر انسان به دست رؤساي كَهنه و كاتبان تسليم شود و بر وي فتواي قتل دهند و او را به امت ها سپارند،33

 .ان بر وي افكنده، او را خواهند كشت و روز سوم خواهد برخاست و بر وي سخريه نموده، تازيانه اش زنند و آب ده34
 . اي استاد، مي خواهيم آنچه از تو سؤال كنيم براي ما بكني:  آنگاه يعقوب و يوحنّا دو پسر زِبِدي نزد وي آمده، گفتند35

 چه مي خواهيد براي شما بكنم؟:  ايشان را گفت36

 . راست و ديگري بر چپ تو در جالل بنشينيمبه ما عطا فرما كه يكي به طرف :  گفتند37

 را كه من مي پذيرم، بپذيريد؟ آيا مي توانيد آن پياله اي را كه من مي نوشم، بنوشيد و تعميدي. نمي فهميد آنچه مي خواهيد:  عيسي ايشان را گفت38

 .  و تعميدي را كه من مي پذيرم خواهيد پذيرفتپياله اي كه من مي نوشم خواهيد آشاميد: عيسي بديشان گفت. مي توانيم:  وي را گفتند39

 .  ليكن نشستن به دست راست و چپ من از آن من نيست كه بدهم جز آناني را كه بهر ايشان مهيا شده است40

 . و آن ده نفر چون شنيدند بر يعقوب و يوحنّا خشم گرفتند41
 .كّام امتها شمرده مي شوند بر ايشان رياست مي كنند و بزرگانشان بر ايشان مسلّطندمي دانيد آناني كه ح:  عيسي ايشان را خوانده، به ايشان گفت42
 .  ليكن در ميان شما چنين نخواهد بود، بلكه هر كه خواهد در ميان شما بزرگ شود، غالم همه باشد43

 .  و هر كه خواهد مقدم بر شما شود، غالم همه باشد44

 . مخدوم شود بلكه تا خدمت كند و تا جان خود را فداي بسياري كند زيرا كه پسر انسان نيز نيامده تا45
و وقتي كه او با شاگردان خود و جمعي كثير از اريحا بيرون مي رفت، بارتيمائوسِ كور، پسر تيماؤس بر كنارة راه نشسته، .  و وارد اريحا شدند46

 . گدايي مي كرد

 . اي عيسي ابن داود بر من ترحم كن: و گفت چون شنيد كه عيسي ناصري است، فرياد كردن گرفت 47

 .  و چندان كه بسياري او را نهيب مي دادند كه خاموش شود، زيادتر فرياد برمي آورد كه پسر داودا بر من ترحم فرما48

 . را مي خواندبرخيز كه تو . خاطر جمع دار: آنگاه آن كور را خوانده، بدو گفتند.  پس عيسي ايستاده، فرمود تا او را بخوانند49

 . در ساعت رداي خود را دور انداخته، برپا جست و نزد عيسي آمد50
 .يا سيدي آنكه بينايي يابم: چه مي خواهي؟ از بهر تو نمايم؟ كور بدو گفت:  عيسي به وي التفات نموده، گفت51
 .يسي در راه روانه شددر ساعت بينا گشته، از عقب ع. برو كه ايمانت تو را شفا داده است:  عيسي بدو گفت52
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  و چون نزديك به اورشليم به بيت فاجي و بيت عنْيا بر كوه زيتون رسيدند، دو نفر از شاگردان خود را فرستاده،     1
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حال هيچ كس بدين قريه اي كه پيش روي شما است برويد و چون وارد آن شديد، در ساعت كرة االغي را بسته خواهيد يافت كه تا به : ( بديشان گفت2
 .  بر آن سوار نشده؛ آن را باز كرده، بياوريد

 .  و هرگاه كسي به شما گويد چرا چنين مي كنيد، گوييد خداوند بدين احتياج دارد؛ بي تأمل آن را به اينجا خواهد فرستاد3

  پس رفته كره اي بيرون دروازه در شارع عام بسته يافتند و آن را باز مي كردند، 4

 چه كار داريد كه كره را باز مي كنيد؟:  از حاضرين بديشان گفتند كه بعضي5

 .پس ايشان را اجازت دادند.  آن دو نفر چنانكه عيسي فرموده بود، بديشان گفتند6
 . آنگاه كره را به نزد عيسي آورده، رخت خود را بر آن افكندند تا بر آن سوار شد7
 .رختان بريده، بر راه گسترانيدند و بسياري رختهاي خود و بعضي شاخه ها از د8
 .هوشعيانا، مبارك باد كسي كه به نام خداوند مي آيد:  و آناني كه پيش و پس مي رفتند، فريادكنان مي گفتند9
 .هوشعيانا در اعلي عليين.  مبارك باد ملكوت پدر ما داود كه مي آيد به اسم خداوند10
 .چون وقت شام شد با آن دوازده به بيت عنيا رفت. د و به همه چيز مالحظه نمود و عيسي وارد اورشليم شده، به هيكل در آم11
 . بامدادان چون از بيت عنيا بيرون مي آمدند، گرسنه شد12
 انجير اما چون نزد آن رسيد، جز برگ بر آن نيافت زيرا كه موسم.  ناگاه درخت انجيري كه برگ داشت از دور ديده، آمد تا شايد چيزي بر آن بيابد13

 .نرسيده بود
 .و شاگردانش شنيدند. از اين پس تا به ابد، هيچ كس از تو ميوه نخواهد خورد:  پس عيسي توجه نموده، بدان فرمود14
و چون عيسي داخل هيكل گشت، به بيرون كردن آناني كه در هيكل خريد و فروش مي كردند شروع نمود و تخت هاي .  پس وارد اورشليم شدند15

  و كرسيهاي كبوتر فروشان را واژگون ساخت،صرافان

  و نگذشت كه كسي با ظرفي از ميان هيكل بگذرد،16 

 .آيا مكتوب نيست كه خانة من خانة عبادت تمامي امت ها ناميده خواهد شد؟ اما شما آن را مغازة دزدان ساخته ايد:  تعليم داده، گفت17
 در صدد آن شدند كه چطور او را هالك سازند زيرا كه از وي ترسيدند چون همة مردم از تعليم وي  چون رؤساي كهنه و كاتبان اين را بشنيدند،18

 .متحير مي بودند
 . چون شام شد، از شهر بيرون رفت19
 . صبحگاهان، در اثناي راه، درخت انجير را از ريشه خشك يافتند20
 !يري كه نفرينش كردي خشك شدهاي استاد، اينك درخت انج:  پطرس به خاطر آورده، وي را گفت21
 به خدا ايمان آوريد،:  عيسي در جواب ايشان گفت22

 زيرا كه هر آينه به شما مي گويم هر كه بدين كوه گويد منتقل شده، به دريا افكنده شو و در دل خود شك نداشته باشد بلكه يقين دارد كه آنچه 23
 .گويد مي شود، هر آينه هر آنچه گويد بدو عطا شود

 . بنابراين به شما مي گويم آنچه در عبادت سؤال مي كنيد، يقين بدانيد كه آن را يافته ايد و به شما عطا خواهد شد24
 . و وقتي كه به دعا بايستيد، هرگاه كسي به شما خطا كرده باشد، او را ببخشيد تا آنكه پدر شما نيز كه در آسمان است، خطاياي شما را معاف دارد25
 .اه شما نبخشيد، پدر شما نيز كه در آسمان است تقصيرهاي شما را نخواهد بخشيد اما هرگ26
 و هنگامي كه او در هيكل مي خراميد، رؤساي كهنه و كاتبان و مشايخ نزد وي آمده،.  و باز به اورشليم آمدند27

  اين اعمال را بجا آري؟به چه قدرت اين كارها را مي كني و كيست كه اين قدرت را به تو داده است تا:  گفتندش28

 .من از شما نيز سخني مي پرسم، مرا جواب دهيد تا من هم شما را گويم به چه قدرت اين كارها را مي كنم:  عيسي در جواب ايشان گفت29
 . تعميد يحيي از آسمان بود يا از انسان؟ مرا جواب دهيد30
 .سمان بود، هر آينه گويد پس چرا بدو ايمان نياورديداگر گوييم از آ:  ايشان در دلهاي خود تفكّر نموده، گفتند31
 . و اگر گوييم از انسان بود، از خلق بيم داشتند از آنجا كه همه او را نبي اي بر حق مي دانستند32
 .ا مي آورممن هم شما را نمي گويم كه به كدام قدرت اين كارها را بج: عيسي بديشان جواب داد. نمي دانيم:  پس در جواب عيسي گفتند33
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 پس به مثَل ها به ايشان آغاز سخن نمود كه شخصي تاكستاني غرس نموده، حصاري گردش كشيد و چرخُشتي بساخت و برجي بنا كرده، آن را به 1
 .دهقانان سپرد و سفر كرد

 . و در موسم، نوكري نزد دهقانان فرستاد تا از ميوة باغ از باغبانان بگيرد2
 .گرفته، زدند و تهي دست روانه نمودند اما ايشان او را 3
 .او را نيز سنگسار كرده، سر او را شكستند و بي حرمت كرده، برگردانيدندش.  باز نوكري ديگر نزد ايشان روانه نمود4
 . پس يك نفر ديگر فرستاد، او را نيز كشتند و بسا ديگران را كه بعضي را زدند و بعضي را به قتل رسانيدند5
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 .پسر مرا حرمت خواهند داشت: او را نزد ايشان فرستاد، گفت. پسر حبيب خود را باقي داشت و باالخره 6
 .اين وارث است؛ بياييد او را بكشيم تا ميراث از آن ما گردد:  ليكن دهقانان با خود گفتند7
 . پس او را گرفته، مقتول ساختند و او را بيرون تاكستان افكندند8
 . كرد؟ او خواهد آمد و آن باغبانان را هالك ساخته، باغ را به ديگران خواهد سپرد پس صاحب تاكستان چه خواهد9
 سنگي كه معمارانش رد كردند، همان سر زاويه گرديد؟ :  آيا اين نوشته را نخوانده ايد10

 . اين از جانب خداوند شد و در نظر ما عجيب است11
 .پس او را گذارده، برفتند. مي ترسيدند، زيرا مي دانستند كه اين مثل را براي ايشان آورد آنگاه خواستند او را گرفتار سازند، اما از خلق 12
 .     و چند نفر از فريسيان و هيروديان را نزد  وي فرستادند تا او را به سخني به دام آورند13

نداري، چون كه به ظاهر مردم نمي نگري بلكه طريق خدا را اي استاد، ما را يقين است كه تو راستگو هستي و از كسي باك :  ايشان آمده، بدو گفتند14
 جزيه دادن به قيصر جايز است يا نه؟ بدهيم يا ندهيم؟ . به راستي تعليم مي نمايي

 .چرا مرا امتحان مي كنيد؟ ديناري نزد من آريد   تا آن را ببينم:  اما او رياكاري ايشان را درك كرده، بديشان گفت15
 .از آن قيصر: اين صورت و رقم از آن كيست؟ وي را گفتند: ر كردند، بديشان گفت چون آن را حاض16
 .و از او  متعجب شدند. آنچه از قيصر است، به قيصر رد كنيد و آنچه از خداست، به خدا:  عيسي در جواب ايشان گفت17
 : و صدوقيان كه منكر قيامت هستند نزد وي آمده، از او سؤال نموده، گفتند18
 اي استاد، موسي به ما نوشت كه هرگاه برادر كسي بميرد و زني باز گذاشته، اوالدي نداشته باشد، برادرش زن او را بگيرد تا از بهر برادر خود 19

 . نسلي پيدا نمايد

 . پس هفت برادر بودند كه نخستين، زني گرفته، بمرد و اوالدي نگذاشت20
 . شد و همچنين سومي پس ثاني او را گرفته، هم بي اوالد فوت21
 .  تا آنكه آن هفت او را گرفتند و اوالدي نگذاشتند و بعد از همه، زن فوت شد22

  پس در قيامت چون برخيزند، زن كدام يك از ايشان خواهد بود از آنجهت كه هر هفت، او را به زني گرفته بودند؟23

  و قوت خدا را نمي دانيد؟آيا گمراه نيستيد از آنرو كه كتب:  عيسي در جواب ايشان گفت24

 . زيرا هنگامي كه از مردگان برخيزند، نه نكاح مي كنند و نه منكوحه مي گردند، بلكه مانند فرشتگان در آسمان مي باشند25
 ابراهيم و خداي  اما در باب مردگان كه برمي خيزند، در كتاب موسي در ذكر بوته نخوانده ايد چگونه خدا او را خطاب كرده، گفت كه منم خداي26

 .اسحاق و خداي يعقوب
 .پس شما بسيار گمراه شده ايد.  و او خداي مردگان نيست بلكه خداي زندگان است27
  و يكي از كاتبان، چون مباحثه ايشان را شنيده، ديد كه ايشان را جواب نيكو داد، پيش آمده، از او پرسيد كه اول از همة احكام كدام است؟28

 .جواب داد كه اول از همة احكام اين است كه بشنو اي اسرائيل، خداوند خداي ما خداوند واحد است عيسي او را 29
 . و خداوند خود را به تمامي دل و تمامي جان و تمامي خاطر و تمامي قوت خود محبت نما، كه اول از احكام اين است30
 .بزرگتر از اين دو، حكمي نيست. ت نما و دوم مثل اول است كه همساية خود را چون نفْس خود محب31
 آفرين اي استاد، نيكو گفتي، زيرا خدا واحد است و سواي او ديگري نيست،:  كاتب وي را گفت32

 . و او را به تمامي دل و تمامي فهم و تمامي نفْس و تمامي قوت محبت نمودن، از همة قرباني هاي سوختني و هدايا افضل است33
 .و بعد از آن كسي جرأت نكرد كه از او سؤالي كند. از ملكوت خدا دور نيستي: كه عاقالنه جواب داد، به وي گفت چون عيسي بديد 34
 چگونه كاتبان مي گويند كه مسيح پسر داود است؟:  و هنگامي كه عيسي در هيكل تعليم مي داد، متوجه شده، گفت35

 بر طرف راست من بنشين تا دشمنان تو را پاي انداز تو سازم؟: د به خداوند من گفت و حال آنكه خود داود در روح القدس مي گويد كه خداون36

 . خود داود او را خداوند مي خواند؛ پس چگونه او را پسر مي باشد؟ و عوام الناس كالم او را به خشنودي مي شنيدند37
 و تعظيم هاي در بازارهااز كاتبان احتياط كنيد كه خراميدن در لباس دراز :  پس در تعليم خود گفت38

 . و كرسي هاي اول در كنايس و جايهاي صدر در ضيافت ها را دوست مي دارند39
 . اينان كه خانه هاي بيوه زنان را مي بلعند و نماز را به ريا طول مي دهند، عقوبت شديدتر خواهند يافت40
 .وضع پول به بيت المال مي اندازند؛ و بسياري از دولتمندان، بسيار مي انداختند و عيسي در مقابل بين المال نشسته، نظاره مي كرد كه مردم به چه 41
 . آنگاه بيوه زني فقير آمده، دو فَلس كه يك ربع باشد انداخت42
 .تند، بيشتر دادهر آينه به شما مي گويم كه اين بيوه زن مسكين از همة آناني كه در خزانه انداخ:  پس شاگردان خود را پيش خوانده، به ايشان گفت43
 . زيرا كه همة ايشان از زيادتي خود دادند، ليكن اين زن حاجتمندي خود، آنچه داشت انداخت، يعني تمام معيشت خود را44
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 !اي استاد مالحظه فرما چه نوع سنگها و چه عمارت ها است:  و چون او از هيكل بيرون مي رفت، يكي از شاگردانش بدو گفت1
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 !آيا اين عمارت هاي عظيمه را مي نگري؟ بدان كه سنگي بر سنگي گذارده نخواهد شد، مگر آنكه به زير افكنده شود: وي گفت عيسي در جواب 2
 : و چون او بر كوه زيتون، مقابل هيكل نشسته بود، پطرس و يعقوب و يوحنّا و اندرياس سراً از وي پرسيدند3
  عالمت نزديك شدن اين امور چيست؟ ما را خبر بده كه اين امور كي واقع مي شود و4

 ! آنگاه عيسي در جواب ايشان آغاز كرد كه زنهار كسي شما را گمراه نكند5
 . زيرا كه بسياري به نام من آمده، خواهند گفت كه من هستم و بسياري را گمراه خواهند نمود6
 . حوادث ضروري است ليكن انتها هنوز نيست اما چون جنگها و اخبار جنگها را بشنويد، مضطرب مشويد زيرا كه وقوع اين7
 زيرا كه امتي بر امتي و مملكتي بر مملكتي خواهند برخاست و زلزله ها در جايها حادث خواهد شد و قحطي ها و اغتشاش ها پديد مي آيد؛ و اينها 8

 .ابتداي دردهاي زه مي باشد
اها خواهند سپرد و در كنايس تازيانه ها خواهند زد و شما را پيش حكّام و پادشاهان  ليكن شما از براي خود احتياط كنيد زيرا كه شما را به شور9

 .بخاطر من حاضر خواهند كرد تا بر ايشان شهادتي شود
 . و الزم است كه انجيل اول بر تمامي امت ها موعظه شود10
بلكه آنچه در آن ساعت به شما عطا شود، آن را گوييد زيرا گوينده شما  و چون شما را گرفته، تسليم كنند، مينديشيد كه چه بگوييد و متفكّر مباشيد 11

 .نيستيد بلكه روح القدس است
 .  آنگاه برادر، برادر را و پدر، فرزند را به هالكت خواهند سپرد و فرزندان بر والدين خود برخاسته، ايشان را به قتل خواهند رسانيد12

 .اما هر كه تا به آخر صبر كند، همان نجات يابد.  خواهند داشت و تمام خلق بجهت اسم من شما را دشمن13
 آنگاه آناني كه در يهوديه »آنكه مي خواند بفهمد« پس چون مكروه ويراني را كه به زبان دانيال نبي گفته شده است، در جايي كه نمي يابد برپا بينيد 14

 مي باشند، به كوهستان فرار مي كنند،

 اشد، به زير نيايد و به داخل خانه نشود تا چيزي از آن ببرد، و هر كه بر بام ب15

  و آنكه در مزرعه است، برنگردد تا رخت خود را بردارد،16

 . اما واي بر آبستنان و شيردهندگان در آن ايام17
  و دعا كنيد كه فرار شما در زمستان نشود،18

 .تداي خلقتي كه خدا آفريد تاكنون نشده و نخواهد شد زيرا كه در آن ايام، چنان مصيبتي خواهد شد كه از اب19
 .ليكن بجهت برگزيدگاني كه انتخاب نموده است، آن ايام را كوتاه ساخت.  و اگر خداوند آن روزها را كوتاه نكردي بشري نجات نيافتي20
 . پس هرگاه كسي به شما گويد اينك مسيح در اينجاست يا اينك در آنجا، باور مكنيد21
نرو كه مسيحيان دروغ و انبياي كَذَبه ظاهر شده، آيات و معجزات از ايشان صادر خواهد شد، بقسمي كه اگر ممكن بودي، برگزيدگان را هم  زا22

 .گمراه نمودندي
 !شما را خبر دادم اينك از همة امور!  ليكن شما بر حذر باشيد23
 ه نور خود را بازگيرد، و در آن روزهاي بعد از آن مصيبت خورشيد تاريك گردد و ما24

 . و ستارگان از آسمان فرو ريزند و قواي افالك متزلزل خواهد گشت25
 . آنگاه پسر انسان را بينند كه با قوت و جالل عظيم بر ابراها مي آيد26
 . در آن وقت، فرشتگان خود را از جهات اربعه از انتهاي زمين تا به اقصاي فلك فراهم خواهد آورد27
 .ز درخت انجير مثَلَش را فراگيريد كه چون شاخه اش نازك شده، برگ مي آورد مي دانيد كه تابستان نزديك است الحال ا28
 . همچنين شما نيز چون اين چيزها را واقع بينيد، بدانيد كه نزديك بر در است29
 . هر آينه به شما مي گويم تا جميع اين حوادث واقع نشود، اين فرقه نخواهند گذشت30
 .آسمان و زمين زايل مي شود، ليكن كلمات من هرگز زايل نشود 31
 . ولي از آن روز و ساعت غير از پدر هيچ كس اطّالع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم32
 . پس برحذر و بيدار شده، دعا كنيد زيرا نمي دانيد كه آنوقت كي مي شود33
گذارد و خادمان خود را قدرت داده، هر يكي را به شغلي خاصّ مقرر نمايد و دربان را امر فرمايد كه  مثل كسي كه عازم سفر شده، خانة خود را وا34

 .بيدار بماند
 . پس بيدار باشيد زيرا نمي دانيد كه در چه وقت صاحب خانه مي آيد، در شام يا نصف شب يا بانگ خروس يا صبح35
 . آمده شما را خفته يابد  مبادا ناگهان36

 !بيدار باشيد: مي گويم، به همه مي گويم آنچه به شما اما 37
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 . و بعد از دو روز، عيد فصَح و فطير بود كه رؤساي كهنه و كاتبان مترصّد بودند كه به چه حيله او را دستگير كرده، به قتل رسانند1
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 .نه در عيد مبادا در قوم اغتشاشي پديد آيد:  ليكن مي گفتند2
بيت عنيا در خانة شمعون ابرص به غذا نشسته بود، زني با شيشه اي از عطر گرانبها از سنبل خالص آمده، شيشه را شكسته،  و هنگامي كه او در 3

 . بر سر وي رخت

 چرا اين عطر تلف شد؟ :  و بعضي در خود خشم نموده، گفتند4

 .زن را سرزنش نمودندو آن .  زيرا ممكن بود اين عطر زيادتر از سيصد دينار فروخته، به فقرا داده شود5
 از براي چه او را زحمت مي دهيد؟ زيرا كه با من كاري نيكو كرده است،! او را واگذاريد:  اما عيسي گفت6

 . زيرا كه فقرا را هميشه با خود داريد و هرگاه بخواهيد مي توانيد با ايشان احسان كنيد، ليكن مرا دائماَ با خود نداريد7
 .رد، زيرا كه جسد مرا بجهت دفن، پيش تدهين كرد آنچه در قوة او بود ك8
 . هر آينه به شما مي گويم در هر جايي از عالم كه به انجيل موعظه شود، آنچه اين زن كرد نيز بجهت يادگاري وي مذكور خواهد شد9
 .  كند پس يهوداي اسخريوطي كه يكي از آن دوازده بود، به نزد رؤساي كَهنه رفت تا او را بديشان تسليم10

 .و او درصدد فرصت موافق براي گرفتاري وي برآمد.  ايشان سخن او را شنيده، شاد شدند و بدو وعده دادند كه نقدي بدو بدهند11
 كجا  مي خواهي برويم تدارك ببينيم تا فصَح را بخوري؟:  و روز اول از عيد فطير كه در آن فصَح را ذبح مي كردند، شاگردانش به وي گفتند12

 از عقب وي برويد،. به شهر برويد و شخصي با سبوي آب به شما خواهد برخورد:  پس دو نفر از شاگردان خود را فرستاده، بديشان گفت13

 اُستاد مي گويد مهمانخانه كجا است تا فصَح را با شاگردان خود آنجا صرف كنم؟:  و به هر جايي كه درآيد صاحب خانه را گوييد14

 .آنجا از بهر ما تدارك بينيد. بزرگ مفروش و آماده به شما نشان  مي دهد و او باالخانة 15
 . شاگردانش روانه شدند و به شهر رفته، چنانكه او فرموده بود، يافتند و فصَح را آماده ساختند16
  . شامگاهان با آن دوازده آمد17
 .  يكي از شما كه با من غذا مي خورد، مرا تسليم خواهد كردهر آينه به شما مي گويم كه،:  و چون نشسته غذا مي خوردند، عيسي گفت18

 . ايشان غمگين گشته، يك يك گفتن گرفتند كه آيا من آنم و ديگري كه آيا من هستم19
 ! يكي از دوازده كه با من دست در قاب فرو برد:  او در جواب ايشان گفت20

 .بهتر مي بود كه تولد نيافتياو را .  به درستي كه پسر انسان به واسطة او تسليم شود21
 . بگيريد و بخوريد كه اين جسد من است:  و چون غذا مي خوردند، عيسي نان را گرفته، بركت داد و پاره كرده، بديشان داد و گفت22

  و پياله اي گرفته، شكر نمود و به ايشان داد و همه از آن آشاميدند23

 .  كه در راه بسياري ريخته مي شوداين است خون من از عهد جديد:  و بديشان گفت24

 . هر آينه به شما مي گويم بعد از اين از عصير انگور نخورم تا آن روزي كه در ملكوت خدا آن را تازه بنوشم25
 . و بعد از خواندن تسبيح، به سوي كوه زيتون بيرون رفتند26
 .كتوب است شبان را مي زنم و گوسفندان پراكنده خواهند شدهمانا همة شما امشب در من لغزش خوريد، زيرا م:  عيسي ايشان را گفت27
 .  اما بعد از برخاستنم، پيش از شما به جليل خواهم رفت28

 . هرگاه همه لغزش خورند، من هرگز نخورم:  پطرس به وي گفت29

 .انگ زند، تو سه مرتبه مرا انكار خواهي نمودهر آينه به تو مي گويم كه امروز در همين شب، قبل از آنكه خروس دو مرتبه ب:  عيسي وي را گفت30
 .و ديگران نيز همچنان گفتند. هرگاه مردنم با تو الزم افتد، تو را هرگز انكار نكنم:  ليكن او به تأكيد زيادتر مي گفت31
 . در اينجا بنشينيد تا دعا كنم:  و چون به موضعي كه جتسيماني نام داشت رسيدند، به شاگردان خود گفت32

  و پطرس و يعقوب و يوحنّا را همراه برداشته، مضطرب و دلتنگ گرديد،33

 . اينجا بمانيد و بيدار باشيد. نَفْس من از حزن، مشرف بر موت شد:  و بديشان گفت34

 . و قدري پيشتر رفته، به روي زمين افتاد و دعا كرد تا اگر ممكن باشد آن ساعت از او بگذرد35
 .اين پياله را از من بگذران، ليكن نه به خواهش من بلكه به ارادة تو. مه چيز نزد تو ممكن استيا ابا پدر، ه:  پس گفت36
 اي شمعون، در خواب هستي؟ آيا نمي توانستي يك ساعت بيدار باشي؟:  پس چون آمد، ايشان را در خواب ديده، پطرس را گفت37

 .ه راغب است ليكن جسم ناتوانروح البتّ.  بيدار باشيد و دعا كنيد تا در آزمايش نيافتيد38
 . و باز رفته، به همان كالم دعا نمود39
 . و نيز برگشته، ايشان را در خواب يافت زيرا كه چشمان ايشان سنگين شده بود و ندانستند او را چه جواب دهند40
اينك پسر انسان به دستهاي گناهكاران . ده استساعت رسي! كافي است. مابقي را بخوابيد و استراحت كنيد:  و مرتبة سوم  آمده، بديشان گفت41

 .تسليم مي شود
 .اكنون تسليم كنندة من نزديك شد  برخيزيد برويم كه42
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 در ساعت وقتي كه او هنوز سخن مي گفت، يهودا كه يكي از دوازده بود، با گروهي بسيار با شمشيرها و چوبها از جانب رؤساي   كهنه و كاتبان و 43
 .مشايخ آمدند

 .او را بگيريد و با حفظ تمام ببريد. هر كه را ببوسم، همان است:  و تسليم كنندة او بديشان نشاني داده، گفته بود44
 .و وي را بوسيد. يا سيدي، يا سيدي:  و در ساعت نزد وي شده، گفت45
 . ناگاه دستهاي خود را بر وي انداخته، گرفتندش46
 .       ، بر يكي از غالمان رئيس كهنه زده، گوشش را ببريد و يكي از حاضرين شمشير خود را كشيده47

 !گويا بر دزد با شمشيرها و چوبها بجهت گرفتن من بيرون آمديد:  عيسي روي بديشان كرده، گفت48
 .ليكن الزم است كه كتب تمام گردد.  هر روز در نزد شما در هيكل تعليم  مي دادم و مرا نگرفتيد49
 .گذارده بگريختند آنگاه همه او را وا50
 چون جوانان او را گرفتند،.  و يك جواني با چادري بر بدن برهنة خويش پيچيده، از عقب او روانه شد51

 . چادر را گذارده، برهنه از دست ايشان گريخت52
 .  و عيسي را نزد رئيس كهنه بردند و جميع رؤساي كاهنان و مشايخ و كاتبان بر او جمع گرديدند53

 .     از دور در عقب او مي آمد تا به خانة رئيس كهنه درآمده، با مالزمان بنشست و نزديك آتش خود را گرم مي نمود و پطرس 54

  و رؤساي كهنه و جميع اهل شورا در جستجوي شهادت بر عيسي بودند تا او را بكشند و هيچ نيافتند،55

 .شهادتهاي ايشان موفق واقع نشد زيرا كه هر چند بسياري بر وي شهادت دروغ مي دادند، اما 56
 : و بعضي برخاسته شهادت دروغ داده، گفتند57
 . من اين هيكلِ ساخته شدة به دست را خراب مي كنم و در سه روز، ديگري را ناساخته شدة به دست، بنا مي كنم:  ما شنيدنم كه او مي گفت58

 . و در اين هم باز شهادت هاي ايشان موفق نشد59
 هيچ جواب نمي دهي؟ چه چيز است كه اينها در حق تو شهادت مي دهند؟ : هنه از آن ميان برخاسته، از عيسي پرسيده، گفت پس رئيس ك60

 آيا تو مسيح پسر خداي متبارك هستي؟: باز رئيس كهنه از او سؤال نموده، گفت.  اما او ساكت مانده، هيچ جواب نداد61

 .واهيد ديد كه بر طرف راست قوت نشسته، در ابراهاي آسمان مي آيدمن هستم؛ و پسر انسان را خ:  عيسي گفت62
 ديگر چه حاجت به شاهدان داريم؟  :  آنگاه رئيس كهنه جامة خود را چاك زده، گفت63

 .چه مصلحت مي دانيد؟ پس همه بر او حكم كردند كه مستوجب قتل است!  كفر را شنيديد64
 .و مالزمان او را مي زدند. نبوت كن:  انداختن و روي او را پوشانيده، او را مي زدند و مي گفتند و بعضي شروع نمودند به آب دهان بر وي65
  و در وقتي كه پطرس در ايوان پايين بود، يكي از كنيزان رئيس كهنه آمد66

 تو نيز با عيسي ناصري مي بودي؟:  و پطرس را چون ديد كه خود را گرم مي كند، بر او نگريسته، گفت67

 .و چون بيرون به دهليز خانه رفت، ناگاه خروس بانگ زد! نمي دانم و نمي فهمم كه تو چه مي گويي:  او انكار نموده، گفت68
 !  و بار ديگر آن كنيزك او را ديده، به حاضرين گفتن گرفت كه اين شخص از آنها است69

 .در حقيقت تو از آنها مي باشي زيرا كه جليلي نيز هستي و لهجة تو چنان است: و بعد از زماني حاضرين بار ديگر به پطرس گفتند.  او باز انكار كرد70
 . پس به لعن كردن و قسم خوردن شروع نمود كه آن شخص را كه مي گوييد نمي شناسم71
ه بانگ زند، سه مرتبه مرا پس پطرس را به خاطر آمد آنچه عيسي بدو گفته بود كه قبل از آنكه خروس دو مرتب.  ناگاه خروس مرتبة ديگر بانگ زد72

 .و چون اين را به خاطر آورد، بگريست. انكار خواهي نمود
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 .  بامدادان، بي درنگ رؤساي كهنه با مشايخ و كاتبان و تمام اهل شورا مشورت نمودند و عيسي را بند نهاده، بردند و به پيالطُس تسليم كردند1

 . تو مي گويي: هستي؟ او در جواب وي گفتآيا تو پادشاه يهود :  پيالطُس از او پرسيد2

  و چون رؤساي كهنه ادعاي بسيار بر او مي نمودند،3

 !هيچ جواب نمي دهي؟ ببين كه چقدر بر تو شهادت مي دهند:  پيالطُس باز از او سؤال كرده، گفت4
 . اما عيسي باز هيچ جواب نداد، چنانكه پيالطُس متعجب شد5
 . هر كه را مي خواستند، بجهت ايشان آزاد مي كرد و در هر عيد يك زنداني،6
 . و براَبا نامي با شركاي فتنة او كه در فتنه خونريزي كرده بودند، در حبس بود7
 . آنگاه مردم صدا زده، شروع كردند به خواستن كه برحسب عادت با ايشان عمل نمايد8
 ا براي شما آزاد كنم؟آيا مي خواهيد پادشاه يهود ر:  پيالطُس در جواب ايشان گفت9

 . زيرا يافته بود كه رؤساي كهنه او را از راه حسد تسليم كرده بودند10
 . اما رؤساي كهنه مردم را تحريض كرده بودند كه بلكه براَبا را براي ايشان رها كند11
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 گوييد؟پس چه مي خواهيد بكنم با آن كس كه پادشاه يهودش مي :  پيالطس باز ايشان را در جواب گفت12

 .   ايشان بيشتر فرياد برآوردند كه او را مصلوب كن13

 .چرا؟ چه بدي كرده است؟ ايشان بيشتر فرياد برآوردند كه او را مصلوب كن:  پيالطس بديشان گفت14
 .نمود تا مصلوب شود پس پيالطس چون خواست كه مردم را خشنود گرداند، براَبا را براي ايشان آزاد كرد و عيسي را تازيانه زده، تسليم 15
  آنگاه سپاهيان او را به سزايي كه دارالواليه است برده، تمام فوج را فراهم آوردند16

  و جامه اي قرمز بر او پوشانيدند و تاجي از خار بافته، بر سرش گذاردند 17

 ! و او را سالم كردن گرفتند كه سالم اي پادشاه يهود18
 .ر وي انداخته و زانو زده، بدو تعظيم مي نمودند و ني بر سر او زدند و آب دهان ب19
 . و چون او را استهزا كرده بودند، لباس قرمز را از وي كنده، جامة خودش را پوشانيده و او را بيرون بردند تا مصلوبش سازند20
 .بور ساختند كه صليب او را بردارد و راهگذري را شمعون نام، از اهل قيروان كه از بلوكات مي آمد، و پدر اسكندر و رفَس بود، مج21
  پس او را به موضعي كه جلجتا نام داشت يعني محل كاسة سر بردند22

 . و شراب مخلوط به مر به وي دادند تا بنوشد ليكن قبول نكرد23
 . و چون او را مصلوب كردند، لباس او را تقسيم نموده، قرعه بر آن افكندند تا هر كس چه برد24
 . عت سوم بود كه او را مصلوب كردند و سا25

 . پادشاه يهود:  و تقصيرنامة وي اين نوشته شد26

 .و ديگري از دست چپ مصلوب كردند  و با وي دو دزد را يكي از دست راست27
 . از خطاكاران محسوب مي گشت:  پس تمام گشت آن نوشته اي كه مي گويد28

 هان اي كسي كه هيكل را خراب مي كني و در سه روز آن را بنا مي كني،: ا جنبانيده، مي گفتند و راهگذاران او را دشنام داده و سر خود ر29

 !  از صليب به زير آمده، خود را برهان30

 .ديگران را نجات داد و نمي تواند خود را نجات دهد:  و همچنين رؤساي كهنه و كاتبان استهزا كنان با يكديگر مي گفتند31
 . و آناني كه با وي مصلوب شدند، او را دشنام دادند. ائيل، اآلن از صليب نزول كند تا ببينيم و ايمان آوريم مسيح، پادشاه اسر32

 . و چون ساعت ششم رسيد، تا ساعت نهم تاريكي تمام زمين را فرو گرفت33
 الهي الهي چرا مرا واگذاردي؟ايلوئي ايلوئي، لَماَ سبقْتَني؟ يعني :  و در ساعت نهم، عيسي به آواز بلند ندا كرده گفت34

 .الياس را مي خواند:  و بعضي از حاضرين چون شنيدند گفتند35
 .    بگذاريد ببينيم مگر الياس بيايد تا او را پايين آورد:  پس شخصي دويده، اسفنجي را از سركه را پر كرد و بر سر ني نهاده، بدو نوشانيد و گفت36

 .  ان بداد پس عيسي آوازي بلند برآورده، ج37

 . آنگاه پردة هيكل از سر تا پا دوپاره شد38
 .في الواقع اين مرد، پسر خدا بود:  و چون يوزباشي كه مقابل وي ايستاده بود، ديد كه بدينطور صدا زده، روح را سپرد، گفت39
  مادر يوشا و سالومه، و زني چند از دور نظر مي كردند كه از آنجمله مريم مجدليه بود و مريم مادر يعقوبِ كوچك و40

 .و ديگر بسياري زنان كه به اورشليم آمده بودند.  كه هنگام بودن او در جليل پيروي و خدمت او مي كردند41
  و چون شام شد، از آن جهت كه روز تهيه يعني روز قبل از سبت بود،42

خدا بود آمد و جأت كرده نزد پيالطس رفت و جسد عيسي را طلب  يوسف نامي از اهل رامه كه مرد شريف از اعضاي شورا و نيز منتظر ملكوت 43
 .   نمود

 پس يوزباشي را طلبيده، از او پرسيد كه آيا چندي گذشته وفات نموده است؟.  پيالطُس تعجب كرد كه بدين زودي فوت شده باشد44

 . چون از يوزباشي دريافت كرد، بدن را به يوسف ارزاني داشت45
 . آن را از صليب به زير آورد و به آن كتان كفن كرده، در قبري كه از سنگ تراشيده بود نهاد و سنگي بر سر قبر غلطانيد پس كتاني خريده،46
 . و مريم مجدليه و مريم مادر يوشا ديدند كه كجا گذاشته شد47

 
16 

 .د تا او را تدهين كنند پس چون سبت گذشته بود، مريم مجدليه و مريم مادر يعقوب و سالومه حنوط خريده، آمدن1
 . و صبح روز يكشنبه را بسيار زود وقت طلوع آفتاب بر سر قبر آمدند2
 كيست كه سنگ قبر را براي ما از سر بغلطاند؟:  و با يكديگر مي گفتند3

 . چون نگريستند، ديدند كه سنگ غلطانيده شده است زيرا بسيار بزرگ بود4
 .پس متحير شدند. جامه اي سفيد دربر داشت بر جانب راست نشسته ديدند و چون به قبر درآمدند، جواني را كه 5
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آن موضعي را كه او نهاده بودند، مالحظه . در اينجا نيست! عيسي ناصري را مصلوب مي طلبيد؟ او برخاسته است! ترسان مباشيد:  او بديشان گفت6
 .كنيد

 . او را در آنجا خواهيد ديد، چنانچه به شما فرموده بود.  شما به جليل مي رود ليكن رفته، شاگردان او و پطرس را اطّالع دهيد كه پيش از7

 . پس بزودي بيرون شده از قبر گريختند زيرا لرزه و حيرت ايشان گرفته بود و به كسي نگفتند زيرا مي ترسيدند8
 . ديو بيرون كرده بود ظاهر شد و صبحگاهان، روز اول هفته چون برخاسته بود، نخستين به مريم مجدليه كه از او هفت9
 . و او رفته اصحاب او را كه گريه و ماتم مي كردند خبر داد10
 . و ايشان چون شنيدند كه زنده گشته و بدو ظاهر شده بود، باور نكردند11
 .   و بعد از آن به صورت ديگر به دو نفر از ايشان در هنگامي كه به دهات مي رفتند، هويدا گرديد12

 . رفته، ديگران را خبر دادند، ليكن ايشان را تصديق ننمودند ايشان13
 و بعد از آن بدان يازده هنگامي كه به غذا نشسته بودند ظاهر شد و ايشان را به سبب بي ايماني و سخت دلي ايشان توبيخ نمود زيرا به آناني كه او 14

 .را برخاسته ديده بودند، تصديق ننمودند
 .ام عالم برويد و جميع خاليق را به انجيل موعظه كنيددر تم:  پس بديشان گفت15
 . هر كه ايمان آورده، تعميد يابد نجات يابد و اما هر كه ايمان نياورد بر او حكم خواهد شد16
  و اين آيات همراه ايمانداران خواهد بود كه به نام من ديوها را بيرون كنند و به زبانهاي تازه حرف زنند17

 .ردارند و اگر زهر قاتلي بخورند، ضرري بديشان نرساند و هرگاه دستها بر مريضان گذارند، شفا خواهند يافت و مارها را ب18
 . و خداوند بعد از آنكه به ايشان سخن گفته بود، به سوي آسمان مرتفع شده، به دست راست خدا بنشست19
 .                      ن كار مي كرد و به آياتي كه همراه ايشان مي بود، كالم را ثابت مي گردانيد و ايشان بيرون رفته، در هر جا موعظه مي كردند و خداوند با ايشا20
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 انجيل لوقا
 
 
1 

  از آنجهت كه بسياري دست خود را دراز كردند به سوي تأليف حكايت آن اموري كه نزد ما به اتمام رسيد،1

  چنانچه آناني كه از ابتدا نظارگان و خادمان كالم بودند به ما رسانيدند،2

 ب به تو بنويسم اي تيوفلس عزيز، من نيز مصلحت چنان ديدم كه همه را من البداية به تدقيق در پي رفته، به ترتي3

 . تا صحت آن كالمي را كه در آن تعليم يافته اي دريابي4
 . در ايام هيروديس، پادشاه يهوديه، كاهني زكريا نام از فرقة ابيا بود كه زن او از دختران هارون بود و اليصابات نام داشت5
 . خداوند، بي عيب سالك بودند و هر دو در حضور خدا صالح و به جميع احكام و فرايض6
 . و ايشان را فرزندي نبود زيرا كه اليصابات نازاد بود و هر دو ديرينه سال بودند7
  و واقع شد كه چون نوبت فرقة خود در حضور خدا كهانت مي كرد،8

 . حسب عادت كهانت نوبت او شد كه به قدس خدا درآمده، بخور بسوزاند9
 .ت قوم بيرون عبادت مي كردند و در وقت بخور، تمام جماع10
 . ناگاه فرشتة خداوند به طرف راست مذبح بخور ايستاده، بر وي ظاهر گشت11
 .  چون زكريا او را ديد، در حيرت افتاده، ترس بر او مستولي شد12

ي تو پسري خواهد زاييد و او را يحيي اي زكريا ترسان مباش، زيرا كه دعاي تو مستجاب گرديده است و  زوجه ات اليصابت برا:  فرشته بدو گفت13
 .خواهي ناميد

 . و تو را خوشي و شادي رخ خواهد نمود و بسياري از والدت او مسرور خواهند شد14
 . زيرا كه در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و شراب مسكري نخواهد نوشيد و از شكم مادر خود، پر از روح القدس خواهد بود15
 .   اسرائيل را به سوي خداوند خداي ايشان خواهد برگردانيد و بسياري از بني 16

 و او به روح و قوت الياس پيش روي وي خواهد خراميد، تا دلهاي پدران را به طرف پسران و نافرمانان را به حكمت عادالن بگرداند تا قومي 17
 .مستعد براي خدا مهيا سازد

  و حال آنكه من پير هستم و زوجه ام ديرينه سال است؟ اين را چگونه بدانم:  زكريا به فرشته گفت18

  . تو را مژده دهممن جبرائيل هستم كه در حضور خدا مي ايستم و فرستاده شدم تا به تو سخن گويم و از اين امور:  فرشته در جواب وي گفت19
 هاي مرا كه در وقت خود به وقوع خواهد پيوست، باور  واقع نگردد، گنگ شده ياراي حرف زدن نخواهي داشت، زيرا سخنو الحال تا اين امور 20

 .    نكردي

 .  و جماعت منتظر زكريا مي بودند و از طول توقّف او در قدس متعجب شدند21

 .اندپس به سوي ايشان اشاره مي كرد و ساكت م.  اما چون بيرون آمده نتوانست با ايشان حرف زند، پس فهميدند كه در قدس رؤيايي ديده است22
 .رسيد، به خانة خود رفت  و چون ايام خدمت او به اتمام23
 :  و بعد از آن روزها، زن او اليصابات حامله شده، مدت پنج ماه خود را پنهان نمود و گفت24

 .به اينطور خداوند به من عمل نمود در روزهايي كه مرا منظور داشت، تا ننگ مرا از نظر مردم بردارد 25
 .شم جبرائيل فرشته از جانب خدا به بلدي از جليل كه ناصره نام داشت، فرستاده شد و در ماه ش26
 . نزد باكره اي نامزد مردي مسمي به يوسف از خاندان داود و نام آن باكره مريم بود27
 .هستيسالم بر تو اي نعمت رسيده، خداوند با توست و تو در ميان زنان مبارك :  پس فرشته نزد او داخل شده، گفت28
 .  چون او را ديد، از سخن او مضطرب شده، متفكّر شد كه اين چه نوع تحيت است29

 .اي مريم ترسان مباش زيرا كه نزد خدا نعمت يافته اي:  فرشته بدو گفت30
 . و اينك حامله شده، پسري خواهي زاييد و او را عيسي خواهي ناميد31
 .مي شود، و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد فرمود او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلي، مس32
 . و او بر خاندان يعقوب تا به ابد پادشاهي خواهد كرد و سلطنت او را نهايت نخواهد بود33
 اين چگونه مي شود و حال آنكه مردي را نشناخته ام؟ :  مريم به فرشته گفت34

خواهد آمد و قوت حضرت اعلي بر تو سايه خواهد افكند، از آنجهت آن مولود مقدس، پسر خدا روح القدس بر تو :  فرشته در جواب وي گفت35
 .خوانده خواهد شد

 . و اينك اليصابات از خويشان تو نيز در پيري به پسري حامله شده و اين ماه ششم است، مر او را كه نازاد مي خواندند36
 . زيرا نزد خدا هيچ امري محال نيست37

810



 .پس فرشته از نزد او رفت. مرا بر حسب سخن تو واقع شود. اينك كنيز خداوندم: گفت مريم 38
 . در آن روزها، مريم برخاست و به بلدي از كوهستان يهوديه بشتاب رفت39
 . و به خانة زكريا درآمده، به اليصابات سالم كرد40
  و اليصابات به روح القدس پر شده، و چون اليصابات صداي مريم را شنيد، بچه در رحم او به حركت آمد41

 .تو در ميان زنان مبارك هستي و مبارك است ثمرة رحم تو:  به آواز بلند صدا زده گفت42
  و از كجا اين به من رسيد كه مادر خداوند من، به نزد من آيد؟43

 . زيرا اينك چون آواز سالم تو گوش زد من شد، بچه از خوشي در رحم من به حركت آمد44
 . و خوشابحال او كه ايمان آورد، زيرا آنچه از جانب خداوند به وي گفته شد، به انجام خواهد رسيد45
 جان من خداوند را تمجيد مي كند،:  پس مريم گفت46

  و روح من به رهانندة من خدا بوجد آمد، 47

 شحال خواهند خواند،زيرا هان از كنون تمامي طبقات مرا خو.  زيرا بر حقارت كنيزِ خود نظر افكند48

  زيرا آن قادر، به من كارهاي عظيم كرده و نام او قدوس است،49

 . و رحمت او نسالً بعد نسل است بر آناني كه از او مي ترسند50
 . به بازوي خود، قدرت را ظاهر فرمود و متكبران را به خيال دل ايشان پراكنده ساخت51
 . فروتنان را سرافراز گردانيد جباران را از تختها به زير افكند و52
 . گرسنگان را به چيزهاي نيكو سير فرمود و دولتمندان را تهيدست رد نمود53
  بندة خود اسرائيل را ياري كرد، به يادگاري رحمانيت خويش،54

 . چنانكه به اجداد ما گفته بود، به ابراهيم و به ذريت او تا ابداآلباد55
 .زد وي ماند، پس به خانة خود مراجعت كرد و مريم قريب به سه ماه ن56
 .  اما چون اليصابات را وقت وضع حمل رسيد، پسري بزاد57

 .  و همسايگان و خويشان او چون شنيدند كه خداوند رحمت عظيمي بر وي كرده، با او شادي كردند58

 . او مي نهادند و واقع شد در روز هشتم چون براي ختنة طفل آمدند، كه نام پدرش زكريا را بر59
 .ني بلكه يحيي ناميده مي شود:  اما مادرش ملتفت شده، گفت60
 . از قبيلة تو هيچ كس اين اسم را ندارد:  به وي گفتند61

  به پدرش اشاره كردند كه او را چه نامي خواهي نهاد؟62

 . او تخته اي خواسته بنوشت كه نام او يحيي است و همه متعجب شدند63
 .هان و زبان او بازگشته، به حمد خدا متكلّم شد در ساعت، د64
 . پس بر تمامي همسايگان ايشان، خوف مستولي گشت و جميع اين وقايع در همة كوهستان يهوديه شهرت يافت65
 .اين چه نوع طفل خواهد بود؟ و دست خداوند با وي مي بود:  و هر كه شنيد، در خاطر خود تفكّر نموده، گفت66
67ت نموده، گفت و پدرش زكريا از روح القدس پر شده، نبو: 
  خداوند خداي اسرائيل متبارك باد، زيرا از قوم خود تفقّد نموده، براي ايشان فدايي قرار داد68

 . و شاخ نجاتي براي ما برافراشت، در خانة بندة خود داود69
 ، چنانچه به زبان مقدسين گفت كه از بدو عالم انبياي عالم او مي بودند70
  رهايي از دشمنان ما و از دست آناني كه از ما نفرت دارند،71

  تا رحمت را بر پدران ما بجا آرد و عهد مقدس خود را تذكّر فرمايد،72

  سوگندي كه براي پدر ما ابراهيم ياد كرد،73

  كه ما را فيض عطا فرمايد، تا از دست دشمنان خود رهايي يافته، او را بي خوف عبادت كنيم، 74

 .  در حضور او به قدوسيت و عدالت، در تمامي روزهاي عمر خود75

  و تو اي طفل، نبي حضرت اعلي خوانده خواهد شد، زيرا پيش روي خداوند خواهي خراميد، تا طرق او را مهيا سازي، 76

 . تا قوم او را معرفت نجات دهي، در آمرزش گناهان ايشان77
  سپيده از عالم اعلي از ما تفقد نمود، به احشاي رحمت خداي ما كه به آن78

 .     تا ساكنان در ظلمت و ظلّ موت را نور دهد و پايهاي ما را به طريق سالمتي هدايت نمايد79

 .  پس طفل نمو كرده، در روح قوي مي گشت و تا ظهور خود براي اسرائيل، در بيابان بسر مي برد80
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 .يصر صادر گشت كه تمام ربع مسكون را اسم نويسي كنند و در آن ايام حكمي از او غُسطُس ق1
 . و اين اسم نويسي اول شد، هنگامي كه كيرينيوس والي سوريه بود2
 . پس همة مردم هر يك به شهر خود براي اسم نويسي مي رفتند3
 .ا كه او از خاندان و آل داود بودزير.  و يوسف نيز از جليل از بلدة ناصره به يهوديه به شهر داود كه بيت لحم نام داشت، رفت4
 . تا نام او با مريم كه نامزد او بود و نزديك به زاييدن بود، ثبت گردد5
  و وقتي كه ايشان در آنجا بودند، هنگام وضع حمل او رسيده،6

 . جاي نبودزيرا كه براي ايشان در منزل. و او را در قنداقه پيچيده، در آخور خوابانيد.  پسر نخستين خود را زاييد7
 . و در آن نواحي، شبانان در صحرا بسر مي بردند و در شب پاسباني گله هاي خويش مي كردند8
 . ناگاه فرشتة خداوند بر ايشان ظاهر شد و كبريايي خداوند بر گرد ايشان تابيد و بغايت ترسان گشتند9
 .مي دهم كه براي جميع قوم خواهد بودمترسيد، زيرا اينك بشارت خوشيِ عظيم به شما :  فرشته ايشان را گفت10
 . كه امروز براي شما در شهر داود، نجات دهنده اي كه مسيح خداوند باشد متولّد شد11
 . و عالمت براي شما اين است كه طفلي در قنداقه پيچيده در آخور خوابيده خواهيد يافت12
 :يح كنان مي گفتند در همان فوجي از لشگر آسماني با فرشته حاضر شده، خدا را تسب13
 . خدا را در اعلي عليين جالل و بر زمين سالمتي و در ميان مردم رضامندي باد14
اآلن به بيت لحم برويم و اين چيزي را كه واقع شده و خداوند آن را به ما :  و چون فرشتگان از نزد ايشان به آسمان رفتند، شبانان با يكديگر گفتند15

 .اعالم نموده است ببينيم
 . پس به شتاب رفته، مريم و يوسف و آن طفل را در آخور خوابيده يافتند16
 . چون اين را ديدند، آن سخني را كه دربارة طفل بديشان گفته شده بود، شهرت دادند17
 . و هر كه مي شنيد از آنچه شبانان بديشان گفتند، تعجب مي نمود18
 .  ن را نگاه مي داشت اما مريم در دل خود متفكّر شده، اين همة سخنا19

 . و شبانان خدا را تمجيد و حمدكنان برگشتند، به سبب همة آن اموري كه ديده و شنيده بودند چنانكه به ايشان گفته شده بود20
 . و چون روز هشتم، وقت ختنة طفل رسيد، او را عيسي نام نهادند، چنانكه فرشته قبل از قرار گرفتن او در رحم، او را ناميده بود21
 .         و چون ايام تطهير ايشان برحسب شريعت موسي رسيد، او را به اورشليم بردند تا به خداوند بگذرانند22

 . چنانكه در شريعت خداوند مكتوب است كه هر ذكوري كه رحم گشايد، مقدس خداوند خوانده شود23
 .ي جفت فاخته اي يا دو جوجة كبوتر و تا قرباني گذرانند، چنانكه در شريعت خداوند مقرر است، يعن24
 . و اينك شخصي شمعون نام در اورشليم بود كه مرد صالح و متّقي و منتظر تسلّي اسرائيل بود و روح القدس بر وي بود25
 . و از روح القدس بدو وحي رسيده بود كه تا مسيح خداوند را نبيني موت را نخواهي ديد26
 رآمد و چون والدينش آن طفل را يعني عيسي را آوردند تا رسوم شريعت را بجهت او بعمل آورند، پس به راهنمايي روح، به هيكل د27

 : او را در آغوش خود كشيده و خدا را متبارك خوانده، گفت28
 . الحال اي خداوند بندة خود را رخصت مي دهي، به سالمتي برحسب كالم خود29
  زيرا كه چشمان من نجات تو را ديده است،30

 .       كه آن را پيش روي امت ها مهيا ساختي 31

 . نوري كه كشف حجاب براي امت ها كند و قوم تو اسرائيل را جالل بود32
 . و يوسف و مادرش از آنچه دربارة او گفته شد، تعجب نمودند33
افتادن و برخاستن بسياري از آل اسرائيل و براي آيتي اينك اين طفل قرار داده شد، براي :  پس شمعون ايشان را بركت داده، به مادرش مريم گفت34

 .كه به خالف آن خواهند گفت
 . و در قلب تو نيز شمشيري فرو خواهد رفت تا افكار قلوب بسياري مكشوف شود35
 .ر برده بود و زني نبيه بود، حنّا نام، دختر فَنُوئيل از سبط اَشيِر بسيار سالخورده، كه از زمان بكارت هفت سال با شوهر بس36
 . و قريب به هشتاد و چهار سال بود كه او بيوه گشته از هيكل جدا نمي شد، بلكه شبانه روز به روزه و مناجات در عبادت مشغول مي بود37
 . او در همان ساعت درآمده، خدا را شكر نمود و دربارة او به همة منتظرين نجات در اورشليم، تكلّم نمود38
 .شريعت خداوند را به پايان برده بودند، به شهر خود ناصرة جليل مراجعت كردند و چون تمامي رسوم 39
 . و طفل نمو كرده، به روح قوي مي گشت و از حكمت پر شده، فيض خدا بر وي مي بود40
 . و والدين او هر ساله بجهت عيد فصَح، به اورشليم مي رفتند41
 .ورشليم آمدند و چون دوازده ساله شد، موافق رسم عيد، به ا42
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 .  و چون روزها را تمام كرده، مراجعت مي نمودند، آن طفل يعني عيسي، در اورشليم توقّف نمود و يوسف و مادرش نمي دانستند43

 . بلكه چون گمان مي بردند كه او در قافله است، سفر يكروزه كردند و او را درميان خويشان و آشنايان خود مي جستند44
 .افتند، در طلب او به اورشليم برگشتند و چون او را ني45
 . و بعد از سه روز، او را در هيكل يافتند كه در ميان معلّمان نشسته، سخنان ايشان را مي شنود و از ايشان سؤال همي كرد46
 . و هركه سخن او را مي شنيد، از فهم و جوابهاي او متحير مي گشت47
اي فرزند چرا با ما چنين كردي؟ اينك پدرت و من غمناك گشته تو را جستجو :  مادرش به وي گفتپس.  چون ايشان او را ديدند، مضطرب شدند48

 .مي كرديم
 از بهر چه مرا طلب مي كرديد، مگر ندانسته ايد كه بايد من در امور پدر خود باشم؟:  او به ايشان گفت49

 . ولي آن سخني را كه بديشان گفت، نفهميدند50
 . شده، ناصره آمد و مطيع ايشان مي بود و مادر او تمامي اين امور را در خاطر خود نگاه مي داشت پس با ايشان روانه51
 . و عيسي در حكمت و قامت و رضامندي نزد خدا و مردم ترقّي مي كرد52
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 يهوديه بود و هيروديس، تيترارك ، واليس و در سال پانزدهم از سلطنت و در سال پانزدهم از سطنت طيباريوس قيصر، در وقتي كه پنطيوس پيالط1ُ
 جليل و برادرش فيلپس تيترارك آبليه

  و حنّا و قيافا رؤساي كهنه بودند، كالم خدا به يحيي ابن زكريا در بيابان نازل شده،2

 . به تمامي حوالي اردن آمده، به تعميد توبه جهت آمرزش گناهان موعظه مي كرد3
صداي ندا كننده اي در بيابان، كه راه خداوند را مهيا سازيد و طُرق او را راست : ات اشعياي نبي كه مي گويد چنانكه مكتوب است در صحيفة كلم4

 .نماييد
  هر وادي انباشته و هر كوه و تلّي پست و هر كجي راست و هر راه ناهموار صاف خواهد شد؛5

 . و تمامي بشر نجات خدا را خواهند ديد6
 افعي زادگان، كه شما را نشان داد كه از غضب آينده بگريزيد؟: براي تعميد وي بيرون مي آمدند، گفت آنگاه به آن جماعتي كه 7

مي گويم خدا قادر است كه از اين   پس ثمرات مناسب توبه بياوريد و در خاطر خود اين سخن را راه مدهيد كه ابراهيم پدر ماست، زيرا به شما8
 .ندسنگها، فرزندان براي ابراهيم انگيزا

 . و اآلن نيز تيشه بر ريشة درختان نهاده شده است؛ پس هر درختي كه ميوة نيكو نياورد، بريده و در آتش افكنده مي شود9
 چه كنيم؟ :  پس مردم از وي سوال نموده گفتند10

 .و هركه خوراك دارد نيز چنين كند. هركه دو جامه دارد، به آنكه ندارد بدهد:  او در جواب ايشان گفت11
 اي استاد چه كنيم؟    :  و باجگيران نيز براي تعميد آمده، بدو گفتند12

 .زيادتر از آنچه مقرر است، مگيريد:  بديشان گفت13
 .بر كسي ظلم مكنيد و بر هيچ كس افترا مزنيد و به مواجب خود اكتفا كنيد: ما چه كنيم؟ به ايشان گفت:  سپاهيان نيز از او پرسيده، گفتند14
 مي كه قوم مترصّد مي بودند و همه در خاطر خود دربارة يحيي تفكّر مي نمودند كه اين مسيح است يا نه، و هنگا15

من شما را به آب تعميد مي دهم، ليكن شخصي تواناتر از من مي آيد كه لياقت آن را ندارم كه بند نعلين او را باز :  يحيي به همه متوجه شده گفت16
 .دس و آتش تعميد خواهد داداو شما را به روح الق. كنم

 او غربال خود را به دست خود دارد و خرمن خويش را پاك كرده، گندم را در انبار خود ذخيره خواهد نمود و كاه را در آتشي كه خاموشي نمي 17
 .پذيرد خواهد سوزانيد

 . و به نصايح بسيار ديگر، قوم را بشارت مي داد18
 ب هيروديا، زن برادر فليپس و ساير بديهايي كه هيروديس كرده بود از وي توبيخ يافت، اما هيروديس تيترارك چون به سب19

 . اين را نيز بر همه افزود كه يحيي را در زندان حبس نمود20
  اما چون تمامي قوم تعميد يافته بودند و عيسي هم تعميد گرفته دعا مي كرد، آسمان شكافته شد،21

 .تو پسر حبيب من هستي كه به تو خشنودم(، مانند كبوتري بر او نازل شد و آوازي از آسمان در رسيد كه  و روح القدس به هيأت جسماني22
 و حسب گمان خلق، پسر يوسف ابن هاليِ .  و خود عيسي وقتي كه شروع كرد، قريب به سي ساله بود23

  ابن متّات، بن الوي، بن ملكي، بن ينَّا، بن يوسف، 24

 .بن آموس، بن ناحوم، بن حسلي، بن نَجي ابن متَّآتيا، 25
  ابن مأت، بن متاتيا، بن شَمعي، بن يوسف، بن يهودا، 26

   بن يوحنا، بن ريسا، بن زَروبابل، بن سإلْتيئيل، بن نِيري،27
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 بن اَدي، بن قوسام، بن اَيلمودام، بن عير،.  ابن ملْكي28

29تَّات، بن الوي، ابن يوسي، بن ايلعاذَر، بن يوريم، بن م 

  ابن شَمعون، بن يهودا، بن يوسف، بن يونان، بن ايلياقيم،30

  ابن مليا، بن مينان، بن متَّاتا بن ناتان، بن داود،31

  ابن يسي، بن عوبيد، بن بوعز، بن شَملون، بن نَحشون،32

  ابن عميناداب، بن اَرام، بن حصرون، بن فارص، بن يهودا،33

  بن اسحاق، بن ابراهيم، بن تارح، بن ناحور، ابن يعقوب،34

  ابن سروج، بن رعو، بن فالَج، بن عابر، بن صالَح،35

  ابن قنان، بن اَرفَكْشاد، بن سام، بن نوح، بن المك،36

 بن قينان،   ابن متوشالح، بن خَنوخ، بن يارد، بن مهلَائيل،37

   . ابن اَنوش، بن شيث، بن آدم، بن اهللا38
 
4 

 . اما عيسي پر از روح القدس بوده، از اُردن مراجعت كرد و روح او را به بيابان برد1
 .چون تمام شد، آخر گرسنه گرديد.  و مدت چهل روز ابليس او را تجربه مي نمود و در آن ايام چيزي نخورد2
 .اگر پسر خدا هستي، اين سنگ را بگو تا نان گردد:  و ابليس بدو گفت3
 .مكتوب است كه انسان به نان فقط زيست نمي كند، بلكه به هر كلمة خدا: سي در جواب او گفت عي4
 . پس ابليس او را به كوهي بلند برده، تمامي ممالك جهان را در لحظه اي بدو نشان داد5
 . به هر كه مي خواهم مي بخشمجميع اين قدرت و حشمت آنها را به تو مي دهم، زيرا كه به من سپرده شده است و:  و ابليس بدو گفت6
 . پس اگر تو پيش من سجده كني، همه از آن تو خواهد شد7
 .اي شيطان، مكتوب است، خداوند خداي خود را پرستش كن و غير از او را عبادت منما:  عيسي در جواب او گفت8
 .ي، خود را از اينجا به زير اندازاگر پسر خدا هست:  پس او را به اورشليم برده، بر كنگرة هيكل قرار داد و بدو گفت9
 .  زيرا مكتوب است كه فرشتگان خود را دربارة تو حكم فرمايد تا تو را محافظت كنند10

 .  و تو را به دستهاي خود بردارند، مبادا پايت به سنگي خورد11

 . عيسي در جواب وي گفت كه گفته شده است، خداوند خداي خود را تجربه مكن12
 .س جميع تجربه را به اتمام رسانيد، تا مدتي از او جدا شد و چون ابلي13
 . و عيسي به قوت روح، به جليل برگشت و خبر او در تمامي آن نواحي شهرت يافت14
 . و او در كنايس ايشان تعليم مي داد و همه او را تعظيم مي كردند15
 .در روز سبت به كنيسه درآمده، براي تالوت برخاست و به ناصره جايي كه پرورش يافته بود، رسيد و بحسب دستور خود 16
  آنگاه صحيفة اشعياي نبي را بدو دادند و چون كتاب را گشود، موضعي يافت كه مكتوب است17

ستگاري و  روح خداوند بر من است، زيرا كه مرا مسح كرد تا فقيران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شكسته دالن را شفا بخشم و اسيران را به ر18
 كران را به بينايي موعظه كنم و تا كوبيدگان را آزاد سازم،

 . و از سال پسنديدة خداوند موعظه كنم19
 .  پس كتاب را پيچيده، به خادم سپرد و بنشست و چشمان همة اهل كنيسه بر وي دوخته مي بود20

 .  مام شد آنگاه بديشان شروع به گفتن كرد كه امروز اين نوشته در گوشهاي شما ت21

 مگر اين پسر يوسف نيست؟:  و همه بر وي شهادت دادند و از سخنان فيض آميزي كه از دهانش صادر مي شد، تعجب نموده، گفتند22

در آنچه شنيده اين كه در كفرناحوم از تو صادر شد، اينجا نيز . هر آينه اين مثل را به من خواهيد گفت، اي طبيب خود را شفا بده:  بديشان گفت23
 .وطن خويش بنما

 .هر آينه به شما مي گويم كه هيچ نبي در وطن خويش مقبول نباشد:  و گفت24
 و به تحقيق شما را مي گويم كه بسا بيوه زنان در اسرائيل بودند، در ايام الياس، وقتي كه آسمان مدت سه سال و شش ماه بسته ماند، چنانكه 25

 قحطي عظيم در تمامي زمين پديد آمد، 

 . و الياس نزد هيچ كدام از ايشان فرستاده نشد، مگر نزد بيوه زني در صرفة صيدون26
 . و بسا ابرصان در اسرائيل بودند، در ايام اليشع نبي و احدي از ايشان طاهر نگشت، جز نعمان سرياني27
  پس تمام اهل كنيسه چون اين سخنان را شنيدند، پر از خشم گشتند28

 .       ز شهر بيرون كردند و بر قلّة كوهي كه قرية ايشان بر آن بنا شده بود بردند تا او را به زير افكنند و برخاسته او را ا29
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 .  ولي از ميان ايشان گذشته، برفت30
 . و به كفرناحوم شهري از جليل فرود شده، در روزهاي سبت، ايشان را تعليم مي داد31
 . كه كالم او با قدرت مي بود و از تعليم او در حيرت افتادند، زيرا32
 : و در كنيسه مردي بود، كه روح ديو خبيث داشت و به آواز بلند فرياد كنان مي گفت33
 .مي شناسم كيستي، اي قدوس خدا آه اي عيسي ناصري، ما را با تو چه كار است، آيا آمده اي تا ما را هالك سازي؟ تو را 34
در ساعت ديو او را در ميان انداخته، از او بيرون شد و هيچ آسيبي بدو . اموش باش و او وي بيرون آيخ:  پس عيسي او را نهيب داده، فرمود35

 .نرسانيد
اين چه سخن است كه اين شخص با قدرت و قوت، ارواح پليد را امر :  پس حيرت بر همه ايشان مستولي گشت و يكديگر را مخاطب ساخته، گفتند36

 !مي كند و بيرون مي آيند
 .و شهرت او در هر موضعي از آن حوالي پهن شد 37
 .براي او از وي التماس كردند. و مادر زن شمعون را تب شديدي عارض شده بود.  و از كنيسه برخاسته، به خانة شمعون درآمد38
 .در ساعت برخاسته، به خدمتگزاري ايشان مشغول شد.  پس بر سر وي آمده، تب را نهيب داده، تب از او زايل شد39
 و چون آفتاب غروب مي كرد، همه آناني كه اشخاص مبتال به مرضها داشتند، ايشان را نزد وي آوردند و به هر يكي از ايشان دست گذارده، شفا 40
 .داد

 حرف زنند،  ولي ايشان را قدغن كرده، نگذاشت كه.سيح پسر خدا هستي و ديوها نيز از بسياري بيرون مي رفتند و صيحه زنان مي گفتند كه تو م41
 .زيرا كه دانستند او مسيح است

 و چون روز شد، روانه شده به مكاني ويران رفت و گروهي كثير در جستجوي او آمده، نزدش رسيدند و او را باز مي داشتند كه از نزد ايشان 42
 .نزود

 .ه براي همين كار فرستاده شده اممرا الزم است كه به شهرهاي ديگر نيز به ملكوت خدا بشارت دهم، زيرا ك:  به ايشان گفت43
 . پس در كنايس جليل موعظه مي نمود44
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 . و هنگامي كه گروهي بر وي ازدحام مي نمودند تا كالم خدا را بشنوند، او به كنار درياچة جنيسارت ايستاده بود1
 .   د را شست و شو مي نمودند و دو زورق را در كنار درياچه ايستاده ديد كه صيادان از آنها بيرون آمده، دامهاي خو2

 .پس در زورق نشسته، مردم را تعليم مي داد.  پس به يكي از آن كه مال شمعون بود سوار شده، از او درخواست نمود كه از خشكي اندكي دور ببرد3
 .به ميانة درياچه بران و دامهاي خود را براي شكار بيندازيد:  و چون سخن گفتن فارغ شد، به شمعون گفت4 
 .اي استاد، تمام شب را رنج برده چيزي نگرفتيم، ليكن به حكم تو، دام را خواهيم انداخت:  شمعون در جواب وي گفت5
 . و چون چنين كردند، مقداري كثير از ماهي صيد كردند، چنانكه نزديك بود دام ايشان گسسته شود6
 .پس آمده هر زورق را پر كردند بقسمي كه نزديك بود غرق شوند. مداد كنند و به رفقاي خود در زورق ديگر اشاره كردند كه آمده ايشان را ا7
 . اي خداوند از من دور شو زيرا مردي گناهكارم:  شمعون پطرس چون اين را بديد، بر پايهاي عيسي افتاده، گفت8

  چونكه به سبب صيد 9

 .ماهي كه كرده بودند، دهشت بر او و همه رفقاي وي مستولي شده بود
 .پس از اين مردم را صيد خواهي كرد. مترس: عيسي به شمعون گفت.  همچنين نيز بر يعقوب و يوحنّا پسران زِبِدي كه شريك شمعون بودند و10
 . پس چون زورقها را به كنار آوردند، همه را ترك كرده، از عقب او روانه شدند11
خداوندا، : ، چون عيسي را بديد، به روي در افتاد و از او درخواست كرده، گفت و چون او در شهري از شهرها بود، ناگاه مردي پر از برص آمده12

 .اگر بخواهي مي تواني مرا طاهر سازي
 .كه فوراً برص از او زايل شد. طاهر شو. مي خواهم: وي را لمس  نمود و گفت.  پس او دست آورده13
به كاهن بنما و هديه اي بجهت طهارت خود، بطوري كه موسي فرموده است، بگذران  و او را قدغن كرد كه هيچ كس را خبر مده، بلكه رفته خود را 14

 . تا بجهت ايشان شهادتي شود

  ليكن خبر او بيشتر شهرت يافت و گروهي بسيار جمع شدند تا كالم او را بشنوند و از مرضهاي خود شفا يابند،15

 . و او به ويرانه ها عزلت جسته، به عبادت مشغول شد16
وزي از روزها واقع شد كه او تعليم مي داد و فريسيان و فقها كه از همة بلْدان جليل و يهوديه و اورشليم آمده، نشسته بودند و قوت خداوند براي  ر17

 شفاي ايشان صادر مي شد،

 .ارند كه ناگاه چند نفر شخصي مفلوج را بر بستري آوردند و مي خواستند او را داخل كنند تا پيش روي وي بگذ18
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 و چون به سبب انبوهي مردم راهي نيافتند كه او را به خانه درآورند، بر پشت بام رفته، او را با تختش از ميان سفالها در وسط پيش عيسي 19
 .گذاردند

 .اي مرد، گناهان تو آمرزيده شد:  چون او ايمان ايشان را ديد، به وي گفت20
 اين كيست كه كفر مي گويد؟ جز خدا و بس كيست كه بتواند گناهان را بيامرزد؟: ر نموده، گفتن گرفتند آنگاه كاتبان و فريسيان در خاطر خود تفك21ّ

 چرا در خاطر خود تفكّر مي كنيد؟:  عيسي افكار ايشان را درك نموده، در جواب ايشان گفت22

 ام؟     كدام سهل تر است، گفتن اينكه گناهان تو آمرزيده شد، يا گفتن اينكه برخيز و بخر23

تو را مي گويم برخيز و بستر خود را برداشته، :  ليكن اين را بدانيد كه پسر انسان را استطاعت آمزيدن گناهان بر روي زمين هست، مفلوج را گفت24
 . به خانة خود برو

 . شد در ساعت برخاسته، پيش ايشان آنچه بر آن خوابيده بود برداشت و به خانة خود خدا را حمدكنان روانه25
 .امروز چيزهاي عجيب ديديم:  و همه را حيرت فرو گرفت و خدا را تمجيد مي نمودند و خوف بر ايشان مستولي شده، گفتند26
 .از عقب من بيا: او را گفت.  از آن پس بيرون رفته، باجگيري را كه الوي نام داشت، بر باجگاه نشسته ديد27
 .ر عقب وي روانه شد در حال همه چيز را ترك كرده، برخاست و د28
 .    و الوي ضيافتي بزرگ در خانة خود براي او كرد و جمعي بسيار از باجگيران و ديگران با ايشان نشستند29

 براي چه با باجگيران و گناهكاران اَكل و شرب مي كنيد؟:  اما كاتبان ايشان و فريسيان همهمه نموده، به شاگردان او گفتند30

 . تندرستان احتياج به طبيب نداردند بلكه مريضان: ن گفت عيسي در جواب ايشا31

 . من نيامده ام تا عادالن بلكه تا عاصيان را به توبه بخوانم32
از چه سبب شاگردان يحيي روزة بسيار مي دارند و نماز مي خوانند و همچنين شاگردان فريسيان نيز، ليكن شاگردان تو اكل و :  پس به وي گفتند33

 .شرب مي كنند
 آيا مي توانيد پسران خانة عروسي را مادامي كه داماد با ايشان است روزه دار سازيد؟:  بديشان گفت34

 . بلكه ايامي مي آيد كه داماد از ايشان گرفته شود، آنگاه در آن روزها روزه خواهند داشت35
وصله نمي كند والّا آن نو را پاره كند و وصله اي كه از نو گرفته شد  و مثَلي براي ايشان آورد كه هيچ كس پارچه اي از جامة نو را بر جامة كهنه 36

 . نيز در خور آن كهنه  نَبود

 .  و هيچ كس شراب نو را در مشكهان كهنه نمي ريزد والّا شرابِ نو، مشكها را پاره مي كند و خودش ريخته و مشكها تباه مي گردد37

 . تا هر دو محفوظ بماند بلكه شراب نو را در مشكهاي نو بايد ريخت38
 . و كسي نيست كه چون شراب كهنه را نوشيده في الفور نو را طلب كند، زيرا مي گويد كهنه بهتر است39
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 . و واقع شد در روز سبت دومِ اولين كه او از ميان كشت زارها مي گذشت و شاگردانش خوشه ها مي چيدند و به كف ماليده مي خوردند1
 .چرا كاري مي كنيد كه كردن آن در سبت جايز نيست: ريسيان بديشان گفتند و بعضي از ف2
 آيا نخوانده ايد آنچه داود و رفقايش كردند در وقتي كه گرسنه بودند،:  عيسي در جواب ايشان گفت3

  كهنه روا نيست؟ كه چگونه به خانة خدا درآمده، نان تقدمه را گرفته بخورد و به رفقاي خود نيز داد كه خوردن آن جز به4

 .پسر انسان مالك روز سبت نيز هست:  پس بديشان گفت5
 .   و در روز سبت ديگر به كنيسه درآمده تعليم مي داد و در آنجا مردي بود كه دست راستش خشك بود6

 . و كاتبان و فريسيان چشم بر او مي داشتند كه شايد در سبت شفا دهد تا شكايتي بر او يابند7
 .در حال برخاسته بايستاد. برخيز و در ميان بايست: ياالت ايشان را درك نموده، بدان مرد دست خشك گفت او خ8
 از شما چيزي  مي پرسم كه در روز سبت كدام رواست، نيكويي كردن يا بدي؟ رهانيدن جان يا هالك كردن؟  :  عيسي بديشان گفت9

 .او چنان كرد و او فوراً دستش مثل دست ديگر صحيح گشت. دست خود را دراز كن: گفت پس چشم خود را بر جميع ايشان گردانيده، بدو 10
  اما ايشان از حماقت پر گشته به يكديگر مي گفتند كه با عيسي چه كنيم؟11

 . و در آن روزها بر فراز كوه برآمد تا عبادت كند و آن شب را در عبادت خدا به صبح آورد12
 .خود را پيش طلبيده دوازده نفر از ايشان را انتخاب كرده، ايشان را نيز رسول خواند و چون روز شد، شاگردان 13
  يعني شمعون كه او را پطرس نيز نام نهاد و برادرش اندرياس، يعقوب و يوحنا، فليپس و برتولما،14

 . متّي و توما، يعقوب ابن حلْفي و شمعون معروف به غيور15
 .ي اسخريوطي كه تسليم كنندة وي بود يهودا برادر يعقوب و يهودا16
 و با ايشان به زير آمده، بر جاي هموار بايستاد و جمعي از شاگردان وي و گروهي بسيار از قوم، از تمام يهوديه و اورشليم كنارة درياي صور و 17

 .صيدون آمدند تا كالم او را بشنوند و از امراض خود شفا يابند
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 ب بودند، شفا يافتند و كساني كه ارواح پليد معذ18ّ

 . و تمام آن گروه مي خواستند او را لمس كنند زيرا قوتي از وي صادر شده، همه را صحت مي بخشيد19
 .خوشابحال شما اي مسكينان زيرا ملكوت خدا از آن شما است:  پس نظر خود را به شاگردان خويش افكنده، گفت20
 .     خوشابحال شما كه الحال گريانيد، زيرا خواهيد خنديد. ه سير خواهيد شد خوشابحال شما كه اكنون گرسنه ايد، زيرا ك21

 خوشابحال شما وقتي كه مردم بخاطر پسر انسان از شما نفرت گيرند و شما را از خود جدا سازند و دشنام دهند و نام شما را مثل شرير بيرون 22
 . كنند

 .جر شما در آسمان عظيم مي باشد، زيرا كه همينطور پدران ايشان با انبيا سلوك نمودند در آن روز شاد باشيد و وجد نماييد زيرا اينك ا23
 . ليكن واي بر شما اي دولتمندان زيرا كه تسلّي خود را يافته ايد24
 . واي بر شما كه اآلن خندانيد زيرا كه ماتم و گريه خواهيد كرد.  واي بر شما اي سير شدگان، زيرا گرسنه خواهيد شد25

 . واي بر شما كه وقتي جميع مردم شما را تحسين كنند، زيرا همچنين پدران ايشان با انبياي كذبه كردند26
 . ليكن اي شنوندگان شما را مي گويم دشمنان خود را دوست داريد و با كساني كه از شما نفرت كنند، احسان كنيد27
 .كه با شما كينه دارد، دعاي خير كنيد و هر كه شما را لعن كند، براي او بركت بطلبيد و براي هر 28
 . و هر كه بر رخسار تو زَنَد، ديگري را نيز به سوي  او بگردان و كسي كه رداي تو را بگيرد، قبا را نيز از او مضايقه مكن29
 .  هركه از تو سؤال كند بدو بده و هر كه مال تو را گيرد از وي باز مخواه30

 .شما نيز به همانطور با ايشان سلوك نماييد.  عمل كنند چنانكه مي خواهيد مردم با شما31
 . زيرا اگر محبان خود را محبت نماييد، شما را چه فضيلت است؟ زيرا گناهكاران هم محبان خود را محبت مي نمايند32
 .د و اگر احسان كنيد با هر كه به شما احسان كند، چه فضيلت داريد؟ چونكه گناهكاران نيز چنين مي كنن33
 و اگر قرض داريد به آناني كه اميد بازگرفتن از ايشان را داريد چه فضيلت است؟ زيرا گناهكاران نيز به گناهكاران قرض مي دهند تا از ايشان 34

 .عوض گيرند
سران حضرت اعلي  بلكه دشمنان خود را محبت نماييد و احسان كنيد و بدون اميد عوض، قرض دهيد زيرا كه اجر شما عظيم خواهد بود و پ35

 .خواهيد بود چونكه او با ناسپاسان و بدكاران مهربان است
 . پس رحيم باشيد چنانكه پدر شما نيز رحيم است36
 . داوري مكنيد تا بر شما داوري نشود و حكم مكنيد تا بر شما حكم نشود و عفو كنيد تا آمرزيده شويد37
زيرا كه به همان پيمانه اي كه مي .  افشرده و جنبانيده و لبريز   شده را در دامن شما خواهند گذاردزيرا پيمانة نيكوي.  بدهيد تا به شما داده شود38

 .پيماييد براي شما پيموده خواهد شد
 كور، كور را راهنمايي كند؟ آيا هر دو حفره اي نمي افتند؟  پس براي ايشان مثَلي زد كه آيا مي تواند39

 .ست ليكن هر كه كامل شده باشد، مثل استاد خود بود شاگرد از معلّم خويش بهتر ني40
 نمي يابي؟  و چرا خسي را كه در چشم برادر تو است   مي بيني و چوبي را كه در چشم خود داري41

 رياكار اول  و چگونه بتواني برادر خود گويي اي برادر اجازت ده تا خس را از چشم تو برآورم و چوبي را كه در چشم خود داري نمي بيني؟ اي42
 .چوب را از چشم خود بيرون كن، آنگاه نيكو خواهي ديد تا خس را از چشم برادر خود برآوري

 . زيرا هيچ درخت نيكو ميوة بد بار نمي آورد و نه درخت بد، ميوة نيكو آورد43
 . را نمي چيننداز خار انجير را نمي يابند و از بوته، انگور.  زيرا كه هر درخت از ميوه اش شناخته مي شود44
زيرا كه زيادتي دل زبان .  آدم نيكو از خزينة خوب دل خود، چيز نيكو برمي آورد و شخص شرير از خزينة بد دل خويش، چيز بد بيرون آورد45

 .سخن مي گويد
 . و چون است كه مرا خداوند خداوندا مي گوييد و آنچه مي گويم بعمل نمي آوريد46
 . مرا شنود و آنها را بجا آورد، شما را نشان مي دهم كه به چه كس مشابهت دارد هر كه نزد من آيد و سخنان47
پس چون سيالب آمده، سيل بر آن خانه زور .  مثل شخصي است كه خانه اي مي ساخت و زمين را كنده، گود نمود و بنيادش را بر سنگ نهاد48

 . آورد، نتوانست آن را جنبش دهد زيرا كه بر سنگ بنا شده بود

 ليكن هر كه شنيد و عمل نياورد، مانند شخصي است كه خانه اي بر روي زمين بي بنياد بنا كرد كه چون سيل بر آن صدمه زد، فوراً افتاد و خرابي 49
 .آن خانه عظيم بود
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 . و چون همة سخنان خود را به سمع خلق به اتمام رسانيد، وارد كفرناحوم شد1
 . بود، مريض و مشرف بر موت بود و يوزباشي را غالمي كه عزيز او2
 .غالم او را شفا بخشد.  چون خبر عيسي را شنيد، مشايخ يهود را نزد وي فرستاده از او خواهش كرد كه آمده3
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 .مستحق است كه اين احسان را برايش بجا آوري:  ايشان نزد عيسي آمده، به الحال نزد او التماس كرده، گفتند4
 .دارد و خود براي ما كنيسه را ساخت زيرا قوم ما را دوست مي 5
خداوندا، زحمت مكش :  پس عيسي با ايشان روانه شد و چون نزديك به خانه رسيد، يوزباشي چند نفر از دوستان خود را نزد او فرستاده، بدو گفت6

 .زيرا اليق آن نيستم كه زير سقف من درآيي
 .كه سخني بگو تا بندة من صحيح شود و از اين سبب خود را اليق ندانستم كه نزد تو آيم، بل7
چون به يكي گويم برو، مي رود و به ديگري بيا، مي آيد و به غالم خود اين .  زيرا من نيز شخصي هستم زير حكم و لشكريان زير دست خود دارم8

 .را بكن ، ميكند
به شما مي گويم چنين ايماني، در اسرائيل :  گردانيده، گفت چون عيسي اين را شنيد، تعجب نموده به سوي آن جماعتي كه از عقب او مي آمدند روي9

 .هم نيافته ام
 . پس فرستادگان به خانه برگشته، آن غالم بيمار را صحيح يافتند10
 . و دو روز بعد به شهري مسمي به نائين مي رفت و بسياري از شاگردان او و گروهي عظيم، همراهش مي رفتند11
 .ر رسيد، ناگاه ميتي را كه پسر يگانة بيوه زني بود مي بردند و انبوهي كثير از اهل شهر، با وي مي آمدند چون نزديك به دروازة شه12
 .گريان مباش:  چون خداوند او را ديد، دلش بر او بسوخت و به وي گفت13
 .رخيزاي جوان، تو را مي گويم ب: پس گفت.  و نزديك آمده، تابوت را لمس نمود و حامالن آن بايستادند14
 . در ساعت آن مرده راست بنشست و سخن گفتن آغاز كرد و او را به مادرش سپرد15
 . پس خوف همه را فراگرفت و خدا را تمجيدكنان مي گفتند كه نبي اي بزرگ در ميان ما مبعوث شده و خدا از قوم خود تفقّد نموده است16
 .رز و بوم منتشر شد پس با اين خبر دربارة او در تمام يهوديه و جميع آن م17
 .  و شاگردان يحيي او را از جميع وقايع مطّلع ساختند18

  پس يحيي دو نفر از شاگردان خود را طلبيده، نزد عيسي فرستاده، عرض نمود كه آيا تو آن آينده هستي يا منتظر ديگري باشيم؟ 19

 .تاده، مي گويد آيا تو آن آينده هستي يا منتظر ديگري باشيميحيي تعميد دهنده ما را نزد تو فرس:  آن دو نفر نزد وي آمده، گفتند20
 . در همان ساعت، بسياري را از مرضها و باليا و ارواح پليد شفا داد و كوران بسياري را بينايي بخشيد21
امان و ابرصان طاهر و كران، شنوا و برويد و يحيي را از آنچه ديده و شنيده ايد خبر دهيد كه كوران، بينا و لنگان خر:  عيسي در جواب ايشان گفت22

 .مردگان، زنده مي گردند و به فقرا بشارت داده مي شود
 . و خوشابحال كسي كه در من لغزش نخورد23
  و چون فرستادگان يحيي رفته بودند، دربارة يحيي بدان جماعت آغاز سخن نهاد كه براي ديدن چيز به صحرا بيرون رفته بوديد، آيا ني يي را كه24

 از باد در جنبش است؟

 بلكه بجهت ديدن چه بيرون رفتيد، آيا كسي را كه به لباس نرم ملبس باشد؟ اينك آناني كه لباس فاخر مي پوشند و عياشي مي كنند، در قصرهاي 25
 . سالطين هستند

 .رگتر است پس براي ديدن چه رفته بوديد، آيا نبي اي را؟ بلي به شما مي گويم كسي را كه از نبي هم بز26
 .    زيرا اين است آنكه درباره وي مكتوب است، اينك من رسول خود را پيش روي تو مي فرستم تا راه تو را پيش تو مهيا سازد27

 .ت زيرا كه شما را مي گويم از اوالد زنان نبي اي بزرگتر از يحيي تعميد دهنده نيست، ليكن آنكه در ملكوت خدا كوچكتر است از وي بزرگتر اس28
 .  و تمام قوم و باجگيران چون شنيدند، خدا را تمجيد كردند زيرا كه تعميد از يحيي يافته بودند29

 .  ليكن فريسيان و فقها اراده خدا را از خود رد نمودند زيرا كه از وي تعميد نيافته بودند30

 شند؟ مردمان اين طبقه را به چه تشبيه كنم و مانند چه مي با:  آنگاه خداوند گفت31

 . اطفالي را مي مانند كه در بازارها نشسته، يكديگر را صدا زده مي گويند، براي شما نواختيم رقص نكرديد و نوحه گري كرديم گريه ننموديد32
 . زيرا كه يحيي تعميد دهنده آمد كه نه نان خورد و نه شراب مي آشاميد، مي گوييد ديو دارد33
 .آشامد، مي گويي اينك مردي است پرخور و باده پرست و دوست باجگيران و گناهكاران پسر انسان آمد كه مي خورد و مي 34
 .  اما حكمت از جميع فرزندان خود مصدق مي شود35

 .پس به خانة فريسي درآمده بنشست.  و يكي از فريسيان از او وعده خواست كه با او غذا خورد36
  شنيد كه در خانة فريسي به غذا نشسته است، شيشه اي از عطر آورده، كه ناگاه زني كه در آن شهر گناهكار بود، چون37

 در پشت سر او نزد پايهايش گريان بايستاد و شروع كرد به شستن پايهاي او به اشك خود و خشكانيدن آنها به موي سر خود و پايهاي وي را 38
 .بوسيده آنها را به عطر تدهين كرد

سته بود اين را بديد، با خود مي گفت كه اين شخص اگر نبي بودي هر آينه دانستي كه اين كدام و چگونه زن  چون فريسي اي كه از او وعده خوا39
 .است كه او لمس مي كند، زيرا گناهكاري است
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 .اي استاد بگو: گفت. اي شمعون چيزي دارم كه به تو گويم:  عيسي جواب داده به وي گفت40
 .از يكي پانصد و از ديگري پنجاه دينار طلب داشتيطلبكاري را دو بدهكار بود كه :  گفت41
 .بگو كدام يك از آن دو زيادتر محبت خواهد نمود.  چون چيزي نداشتند كه ادا كنند، هر دو را بخشيد42
 .نيكو گفتي: به وي گفت. گمان مي كنم آنكه او را زيادتر بخشيد:  شمعون در جواب گفت43
اين زن را نمي بيني؟ به خانة تو آمدم آب بجهت پايهاي من نياوردي، ولي اين زن پايهاي مرا به :  شمعون گفت پس به سوي آن زن اشاره نموده به44

 .اشكها شست و به مويهاي سر خود آنها را خشك كرد
 . مرا نبوسيدي، ليكن اين زن از وقتي داخل شدم از بوسيدن پايهاي من باز نايستاد45
 .ن او پايهاي مرا به عطر تدهين كرد سر مرا به روغن مسح نكردي، ليك46
ليكن آنكه آمرزشِ كمتر يافت، محبت كمتر .  از اين جهت به تو مي گويم، گناهان او كه بسيار است آمرزيده شد، زيرا كه محبت بسيار نموده است47

 .  مي نمايد

 .گناهان تو آمرزيده شد:  پس به آن زن گفت48
 .از كردند كه اين كيست كه گناهان را هم مي آمرزد و اهل مجلس در خاطر خود تفكّر آغ49
 .به سالمتي روانه شو. ايمانت تو را نجات داده است:  پس به آن زن گفت50
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 . و بعد از آن واقع شد كه او در هر شهري و دهي گشته، موعظه مي نمود و به ملكوت خدا بشارت مي داد و آن دوازده با وي مي بودند1
 رواح پليد و مرضها شفا يافته بودند، يعني مريم معروف به مجدليه كه از او هفت ديو بيرون رفته بودند، و زنان چند از ا2

 . و يونا زوجة خوزا، ناظر هيروديس و سوسن و بسياري از زنان ديگر كه از اموال خود او را خدمت مي كردند3
 ، مثَلي آورده، گفت و چون گروهي بسيار فراهم مي شدند و از هر شهر نزد او مي آمدند4

 .و وقتي كه تخم مي كاشت، بعضي بر كنارة راه ريخته شد و پايمال شده، مرغان هوا آن را خوردند.  كه برزگري بجهت تخم كاشتن بيرون رفت5
 . و پاره اي بر سنگالخ افتاده، چون روييد از آنجهت كه رطوبتي نداشت خشك گرديد6
 .ه خارها با آن نمو كرده آن را خفه نمود و قدري در ميان خارها افكنده شد ك7
 .هر كه گوش شنوا دارد بشنود: چون اين بگفت ندا در داد.  و بعضي در زمين نيكو پاشيده شده، روييد و صد چندان ثمر آورد8
  پس شاگردانش از او سؤال نموده گفتند كه معني اين مثل چيست؟9

 .ه است ليكن ديگران را به واسطة مثلها تا نگريسته نبينند و شنيده درك نكنندشما را دانستن اسرار ملكوت خدا عطا شد:  گفت10
 . اما مثل اين است كه تخم كالم خدا است11
 و آناني كه در كناره راه هستند كساني مي باشند كه چون مي شنوند، فوراً ابليس آمده، كالم را از دلهاي ايشان مي ربايد، مبادا ايمان آورده نجات 12
 .ندياب
 و آناني كه بر سنگالخ هستند، كساني مي باشند كه چون كالم را مي شنوند، آن را به شادي مي پذيرند و اينها ريشه ندارند؛ پس تا مدتي ايمان مي 13

 .دارند و در وقت آزمايش مرتد مي شنود
هاي روزگار و دولت و لذّات ايشان را خفه مي كند و هيچ ميوه مي روند و انديشه   اما آنچه در خارها افتاد اشخاصي مي باشند كه چون مي شنوند14

 .به كمال نمي رسانند
 . اما آنچه در زمين نيكو واقع گشت كساني مي باشند كه كالم را به دل راست و نيكو شنيده، آن را نگاه مي دارند و با صبر، ثمر مي آرند15
 . ي پنهان نمي كند بلكه بر چراغدان مي گذارد تا هر كه داخل شود روشني را ببيند و هيچ كس را چراغ افروخته، آن را زير ظرفي يا تخت16

 . زيرا چيزي نهان نيست كه ظاهر نگردد و نه مستور كه معلوم و هويدا نشود17
برد كه دارد، از او گرفته زيرا هر كه دارد بدو داده خواهد شد و از آنكه ندارد آنچه گمان هم مي .  پس احتياط نماييد كه به چه طور مي شنويد18

 .خواهد شد
 . و مادر و برادران او نزد وي آمده به سبب ازدحام نتوانستند او را مالقات كنند19
 .مادر و برادرانت بيرون در ايستاده، مي خواهند تو را ببينند:  پس او را خبر داده گفتند20
 .دا را شنيده، آن را بجا مي آوردندمادر و برادران من اينانند كه كالم خ:  در جواب ايشان گفت21
  .پس كشتي را حركت دادند. به سوي آن كنار درياچه عبور بكنيم:  روزي از روزها او با شاگردان خود به كشتي سوار شده، به ايشان گفت22
 . مي شد و ايشان در خطر افتادند و چون مي رفتند، خواب او را درربود كه ناگاه طوفان باد بر درياچه فرود آمد، بحدي كه كشتي از آب پر23
پس برخاسته، باد و تالطم آب را نهيب داد تا ساكن گشت و آرامي پديد . استادا، استادا، هالك مي شويم:  پس نزد او آمده، او را بيدار كرده، گفتند24
 .آمد
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د كه اين چطور آدمي است كه بادها و آب را هم امر مي ايمان شما كجا است؟ ايشان ترسان و متعجب شده، با يكديگر مي گفتن:  پس به ايشان گفت25
 كند و اطاعت او مي كنند؟

 . و به زمين جدريان كه مقابل جليل است، رسيدند26
 چون به خشكي فرود آمد، ناگاه شخصي از آن شهر كه از مدت مديدي ديوها داشتي و رخت نپوشيدي و در خانه نماندي بلكه در قبرها منزل 27

 . دچار وي گرديدداشتي، 

اي عيسي پسر خداي تعالي، مرا با تو چه كار است؟ از تو التماس دارم كه مرا :  چون عيسي را ديد، نعره زد و پيش او افتاده، به آواز بلند گفت28
 .عذاب ندهي

كه هر چند او را به زنجيرها و كنده ها بسته  زيرا كه روح خبيث را امر فرموده بود كه از آن شخص بيرون آيد، چونكه بارها او را گرفته بود، چنان29
 .نگاه مي داشتند، بندها را مي گسيخت و ديو او را به صحرا مي راند

 .زيرا كه ديوهاي بسيار داخل او شده بودند. لجئون: نام تو چيست؟ گفت:  عيسي از او پرسيده، گفت30
 .ند و از او استدعا كردند كه ايشان را نفرمايد كه به هاويه برو31
پس . پس از او خواهش نمودند كه بديشان اجازت دهد تا در آنها داخل شوند.  و در آن نزديكي گلة گراز بسياري بودند كه در كوه مي چريدند32

 .ايشان را اجازت داد
 . ناگاه ديوها از آن آدم بيرون شده، داخل گرازان گشتند كه آن گله از بلندي به درياچه جسته، خفه شدند33
 .ن گرازبانان ماجرا را ديدند، فرار كردند و در شهر و اراضي شهرت دادند چو34
 پس مردم بيرون آمده، تا آن واقعه را ببينند؛ نزد عيسي رسيدند و چون آن آدمي را كه از او ديوها بيرون رفته بودند، ديدند كه نزد پايهاي عيسي 35

 .رخت پوشيده و عاقل گشته نشسته است، ترسيدند
 .  ني كه اين را ديده بودند، ايشان را خبر دادند كه آن ديوانه چطور شفا يافته بود و آنا36

پس او به .  پس تمام خلق آن مرز و بوم جدريان از او خواهش نمودند كه از نزد ايشان روانه شود، زيرا خوفي شديد بر ايشان مستولي شده بود37
 .كشتي سوار شده، مراجعت نمود

 :ليكن عيسي او را روانه فرموده، گفت. ديوها از وي بيرون رفته بودند، از او درخواست كرد كه با وي باشد اما آن شخصي كه 38
 .پس رفته، در تمام شهر از آنچه عيسي بدو نموده بود، موعظه كرد.  به خانة خود برگرد و آنچه خدا با تو كرده است حكايت كن39
 .تند زيرا جميع مردم چشم به راه او مي داشتند و چون عيسي مراجعت كرد، خلق او را پذيرف40
 . كه ناگاه مردي، يايرس نام كه رئيس كهنه بود، به پايهاي عيسي افتاده، به او التماس نمود كه به خانة او بيايد41
 .م مي نمودندو چون مي رفت، خلق بر او ازدحا.  زيرا كه او را دختر يگانه اي قريب به دوازده ساله بود كه مشرف بر موت بود42
  ناگاه زني كه مدت دوازده سال به استحاضه مبتال بود و تمام مايملك خود را صرف اطّبا نموده و هيچ كس نمي توانست او را شفا دهد،43

 . از پشت سر وي آمده، دامن رداي او را لمس نمود كه در ساعت جريان خونش ايستاد44
استاد، مردم هجوم آورده، بر تو ازدحام مي كنند و مي :  همه انكار كردند، پطرس  و رفقايش گفتندكيست كه مرا لمس نمود؟ چون:  پس عيسي گفت45

 گويي كيست كه مرا لمس نمود؟

 .البتّه كسي مرا لمس نموده است، زيرا كه من درك كردم كه قوتي از من بيرون شد:  عيسي گفت46
، آمد و نزد وي افتاده پيش همه مردم گفت كه به چه سبب او را لمس نمود و چگونه او فوراً  چون آن زن ديد كه نمي تواند پنهان ماند، لرزان شده47

 .شفا يافت
 . اي دختر، خاطر جمع دار؛ ايمانت تو را شفا داده است؛ به سالمتي برو:  وي را گفت48

 .استاد را زحمت مده. مرددخترت :  و اين سخن هنوز بر زبان او بود كه يكي از خانة رئيس كنيسه آمده، به وي گفت49
 .ترسان مباش ايمان آور و بس كه شفا خواهد يافت:  چون عيسي اين را شنيد، توجه نموده به وي گفت50
 .  و چون داخل خانه شد، جز پطرس و يوحنا و يعقوب و پدر و مادر دختر، هيچ كس را نگذاشت كه به اندرون آيد51

 . نمرده بلكه خفته است! گريان مباشيد: ردند، او گفت و چون همه براي او گريه و زاري مي ك52

 . پس به او استهزا كردند چونكه مي دانستند مرده است53
 . اي دختر برخيز:  پس او همه را بيرون كرد و دست دختر را گرفته، صدا زد و گفت54

 . پس عيسي فرمود تا به وي خوراك دهند.  و روح او برگشت و فوراً برخاست55

 .پس ايشان را فرمود كه هيچ را از اين ماجرا خبر ندهند. ر و مادر او حيران شدند و پد56
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 . پس دوازده شاگرد خود را طلبيده، به ايشان قوت و قدرت بر جميع ديوها و شفا دادن امراض عطا فرمود1
 . و ايشان را فرستاد تا به ملكوت خدا موعظه كنند و مريضان را صحت بخشند2
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 .هيچ چيز را بجهت راه برمداريد، نه عصا و نه توشه دان و نه پول و نه براي يك نفر دو جامه:  گفت و بديشان3
 . و به هر خانه اي كه داخل شويد، همان جا بمانيد تا از آن موضع روانه شويد4
 . ايشان شهادتي شود و هر كه شما را نپذيرد، وقتي كه از آن شهر بيرون شويد، خاك پايهاي خود را نيز بيفشانيد تا بر5
 . پس بيرون شده، در دهات مي گشتند و بشارت مي دادند و در هر جا صحت مي بخشيدند6
  اما هيروديسِ تيترارك، چون خبر تمام اين وقايع را شنيد، مضطرب شد زيرا بعضي مي گفتند كه يحيي از مردگان برخاسته است،7

 .ان، كه يكي از انبياي پيشين برخاسته است و بعضي  مي گفتند كه الياس ظاهر شده و ديگر8
 .ولي اين كيست كه دربارة او چنين خبر مي شنوم؟ و طالب مالقات وي مي بود. سر يحيي را از تنش من جدا كردم:  اما هيروديس گفت9
ديك شهري كه بين صيدا نام داشت به پس ايشان را برداشته به ويرانه اي نز. نچه كرده بودند بدو باز گفتندآ و چون رسوالن مراجعت كردند، 10

 .خلوت رفت
پس ايشان را پذيرفته، ايشان را از ملكوت خدا اعالم مي نمود و هر كه احتياج به معالجه مي .  اما گروهي بسيار اطّالع يافته، در عقب وي شتافتند11

 .داشت، صحت مي بخشيد
مردم را مرخّص فرما تا به دهات و اراضي اين حوالي رفته، منزل و خوراك براي : فتند و چون روز رو به زوال نهاد، آن دوازده نزد وي آمده، گ12

 . خويشتن پيدا نمايند، زيرا كه در اينجا در صحرا مي باشيم

 !ما را جز پنج نان و دو ماهي نيست مگر برويم و بجهت اين گروه غذا بخريم: گفتند. شما ايشان را غذا دهيد:  او بديشان گفت13
 .پس به شاگردان خود گفت كه ايشان را پنجاه پنجاه دسته بنشانند. را قريب پنجهزار مرد بودند زي14
 . ايشان همچنين كرده، همه را نشانيدند15
 . پس آن پنچ نان و دو ماهي را گرفته، به سوي آسمان نگريست و آنها را بركت داده، پاره نمود و به شاگردان خود داد تا پيش مردم گذارند16
 . پس همه خورده سير شدند و دوازده سبد پر از پاره هاي باقي مانده برداشتند17
 مردم مرا كه مي دانند؟:  و هنگامي كه او به تنهايي دعا مي كرد و شاگردانش همراه او بودند، از ايشان پرسيده، گفت18

 .از انبياي پيشين برخاسته استيحيي تعميد دهنده و بعضي الياس و ديگران مي گويند كه يكي : گفتند  در جواب19
 .مسيح خدا: شما مرا كه مي دانيد؟ پطرس در جواب گفت:  بديشان گفت20
 . پي ايشان را قدغن بليغ فرمود كه هيچ كس را از اين اطّالع مدهيد21
 .د و در روز سوم برخيزدالزم است كه پسر انسان زحمت بسيار بيند و از مشايخ و رؤساي مهنه و كاتبان رد شده، كشته شو:  و گفت22
 .صليب خود را هر روزه بردارد و مرا متابعت كند. اگر كسي بخواهد مرا پيروي كند مي بايد نفس خود را انكار نموده:  پس به همه گفت23
 .د داد زيرا هر كه بخواهد جان خود را خالصي دهد آن را هالك سازد و هر كس جان خود را بجهت من تلف كرد، آن را نجات خواه24
 .     زيرا انسان را چه فايده دارد كه تمام جهان را ببرد و نفس خود را بر باد دهد يا آن را زيان رساند25

 .      زيرا هر كه از من و كالم من عار دارد، پسر انسان نيز وقتي كه در جالل خود و جالل پدر و مالئكة مقدسه آيد، از او عار خواهد داشت26

 . به شما مي گويم كه بعضي از حاضرين در اينجا هستند كه تا ملكوت خدا را نبينند ذائقة موت را نخواهند كشيد ليكن هر آينه27
 . و اين كالم قريب به هشت روز گذشته بود كه پطرس و يوحنّا و يعقوب را برداشته، بر فراز كوهي برآمد تا دعا كند28
 . لباس او سفيد و درخشان شد و چون دعا مي كرد، هيأت چهرة او متبدل گشت و29
 . كه ناگاه دو مرد يعني موسي و الياس با وي مالقات كردند30
 . و به هيأت جاللي ظاهر شده، درباره رحلت او كه مي بايست به زودي در اورشليم واقع شود، گفتگو مي كردند31
 .ديدند. د را كه با وي بودندپس بيدار شده، جالل او و آن دو مر.  اما پطرس و رفقايش را خواب در ربود32
پس سه سايبان بسازيم يكي براي تو و يكي .  و چون آن دو نفر از او جدا مي شدند، پطرس به عيسي گفت كه اي استاد، بودن ما اينجا خوب است33

 .زيرا كه نمي دانست چه مي گفت. براي موسي و يكي براي الياس
 .ابري پديدار شده، بر ايشان سايه افكند و چون داخل ابر مي شدند، ترسان گرديد و اين سخن هنوز بر زبانش مي بود كه نگاه 34
 . آنگاه صدايي از ابر برآمد كه اين است پسر حبيبِ من، او را بشنويد35
 . و چون اين آواز رسيد، عيسي را تنها يافتند و ايشان ساكت ماندند و از آنچه ديده بودند، هيچ كس در آن ايام خبر ندادند36
 . و در روز بعد چون ايشان از كوه به زير آمدند، گروهي بسيار او را استقبال نمودند37
 .اي استاد به تو التماس مي كنم كه بر پسر من لطف فرمايي زيرا يگانة من است:  كه ناگاه مردي از آن ميان فرياد كنان گفت38
 .    رده مصروع ميشود و او را فشره، به دشواري رها مي كند كه ناگاه روحي او را مي گيرد و دفعه صيحه مي زند و كف ك39

 . و از شاگردانت درخواست كردم كه او را بيرون كنند نتوانستند40
 !اي فرقة بي ايمان كج روِش، تا كي با شما باشم و متحمل شما گردم؟ پسر خود را اينجا بياور:  عيسي در جواب گفت41
 .اما عيسي آن روح خبيث را نهيب داده، طفل را شفا بخشيد و به پدرش سپرد. ا دريده، مصروع نمود و چون او  مي آمد، ديو او ر42

821



 :  و همه از بزرگي خدا متحير شدند و وقتي كه همه از تمام اعمال عيسي متعجب شدند، به شاگردان خود گفت43

 . اي مردم تسليم خواهد شد اين سخنان را در گوشهاي خود فرا گيريد زيرا كه پسر انسان به دسته44

 . ولي اين سخن را درك نكردند و از ايشان مخفي داشته شد كه آن را نفهمند و ترسيدند كه آن را از وي بپرسند45
  و در ميان ايشان مباحثه شد كه كدام يك از ما بزرگتر است؟ 46

 ا داشت عيسي خيال دل ايشان را ملتفت شده، طفلي را بگرفت و او را نزد خود برپ47

زيرا هر كه از جميع . هر كه به اين طفل را به نام من قبول كند، مرا قبول كرده باشد و هر كه مرا پذيرد، فرستندة مرا پذيرفته باشد:  و به ايشان گفت48
 .شما كوچكتر باشد، همان بزرگ خواهد بود

 .خراج مي كند و او را منع نموديم، از آن رو كه پيروي ما نمي كنداي استاد شخصي را ديدم كه به نام تو ديوها را ا:  يوحنا جواب داده گفت49
 .او را ممانعت مكنيد زيرا هر كه ضد شما نيست با شماست:  عيسي بدو گفت50
 . و چون روزهاي صعود او نزديك مي شد، روي خود را به عزم ثابت به سوي اورشليم نهاد51
 . به بلدي از بالد سامريان وارد گشتند تا براي او تدارك ببينندايشان رفته.  پس رسوالن پيش از خود فرستاده52
 . اما او را جاي ندادند از آن رو كه عازم اورشليم مي بود53
آيا مي خواهي بگوييم كه آتش از آسمان باريده، اينها را فرو گيرد چنانكه  اي خداوند:  و چون شاگردان او، يعقوب و يوحنّا اين را ديدند، گفتند54
 لياس نيز كرد؟ا

 .نمي دانيد كه شما از كدام نوع روح هستيد:  آنگاه روي گردانيده، بديشان گفت55
 .پس به قريه اي ديگر رفتند.  زيرا كه پسر انسان نيامده است تا جان مردم را هالك سازد بلكه تا نجات دهد56
 . هر جا روي تو را متابعت كنمخداوندا،:  و هنگامي كه ايشان مي رفتند، در اثناي راه شخصي بدو گفت57
 .روباهان را سوراخها است و مرغان هوا را آشيانه ها، ليكن پسر انسان را جاي سر نهادن نيست:  عيسي به وي گفت58
 .خداوندا اول مرا رخصت ده تا بروم و پدرم را دفن كنم: گفت. از عقب من بيا:  و به ديگري گفت59
 .اما تو برو و به ملكوت خدا موعظه كن.  مردگان خود را دفن كنندبگذار مردگان:  عيسي وي را گفت60
 .خداوندا تو را پيروي مي كنم ليكن اول رخصت ده تا اهل خانة خود را وداع نمايم:  و كسي ديگر گفت61
 .كسي كه دست را به شخم زدن دراز كرده، از پشت سر نظر كند، شايستة ملكوت خدا نمي باشد:  عيسي وي را گفت62
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و بعد از اين امور، خداوند هفتاد نفر ديگر را نيز تعيين فرموده، ايشان را جفت جفت پيش روي خود به هر شهري و موضعي كه خود عزيمت آن  1
 .     داشت، فرستاد

 .نمايدپس از صاحب حصاد درخواست كنيد تا عمله ها براي حصاد خود بيرون . حصاد بسيار است و عمله كم:  پس بديشان گفت2
 . برويد، اينك من شما را چون بره ها در ميان گرگان مي فرستم3
  و كيسه و توشه دان و كفشها با خود برمداريد و هيچ كس را در راه سالم منماييد،4

 . و در هر خانه اي كه داخل شويد، اول گوييد سالم بر اين خانه باد5
 . بر آن قرار گيرد والّا به سوي شما راجع شود پس هرگاه ابن الّسالم در آن خانه باشد، سالم شما6
 . و در آن خانه توقّف نماييد و از آنچه دارند بخوريد و بياشاميد، زيرا كه مزدور مستحق اجرت خود استو از خانه به خانه نقل مكنيد7
 . و در هر شهري رفتيد و شما را پذيرفتند، از آنچه پيش شما گذارند بخوريد8
 .را شفا دهيد و بديشان گوييد ملكوت خدا به شما نزديك شده است و مريضان آنها 9
  ليكن در هر شهري كه رفتيد و شما را قبول نكردند، به كوچه هاي آن شهر بيرون شده بگوييد،10

 .ه استليكن اين را بدانيد كه ملكوت خدا به شما نزديك شد.  حتّي خاكي كه از شهر شما بر ما نشسته است، بر شما مي افشانيم11
 .  و به شما مي گويم كه حالت سدوم در آن روز، از حالت آن شهر سهل تر خواهد بود12

 واي بر تو اي خوزَرين؛ واي بر تو اي بيت صيدا، زيرا اگر معجزاتي كه در شما ظاهر مي شد، هر آينه مدتي در پالس و خاكستر نشسته، توبه مي 13
 .كردند

 . جزا، از حال شما آسانتر خواهد بود ليكن حالت صور و صيدون در روز14
 . و تو اي كفرناحوم كه سر به آسمان افراشته اي، تا به جهنّم سرنگون خواهي شد15
 . آنكه شما را شنود، مرا شنيده و كسي كه شما را حقير شمارد، مرا حقير شمرده و هر كه مرا حقير شمارد، فرستندة مرا حقير شمرده باشد16
 .اي خداوند، ديوها هم به اسم تو اطاعت ما مي كنند:  با خرمي برگشته، گفتند پس ان هفتاد نفر17
 .من شيطان را ديدم كه چون برق از آسمان مي افتد:  بديشان گفت18
 . اينك شما را قوت مي بخشم كه ماران و عقربها و تمامي قوت دشمن را پايمال كنيد و چيزي به شما ضرر هرگز نخواهيد رسانيد19
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 .لي از اين شادي مكنيد كه ارواح شما را اطاعت شما مي كنند بلكه بيشتر شاد باشيد كه نامهاي شما در آسمان مرقوم است و20
اي پدر مالك آسان و زمين، تو را سپاس مي كنم كه اين امور را از دانايان و خردمندان مخفي :  در همان ساعت، عيسي در روح وجد نموده، گفت21

 .بلي اي پدر، چونكه همچنين منظور نظر تو افتاد. ن مكشوف ساختيداشتي و بر كودكا
و هيچ كس نمي شناسد كه پسر كيست، جز پدر و نه كه پدر . همه چيز را پدر به من سپرده است:  و به سوي شاگردان خود توجه نموده گفت22

 . كيست، غير از پسر و هر كه پسر بخواهد براي او مكشوف سازد

 .خوشابحال چشماني كه آنچه شما مي بينيد، مي بينند:  شاگردان خود التفات فرموده، گفت و در خلوت به23
 . زيرا به شما مي گويم بسا انبيا و پادشاهان مي خواستند آنچه شما مي بينيد، بنگرند و نديدند و آنچه شما مي شنويد، بشنوند و نشنيدند24
 اي استاد چه كنم تا وارث حيات جاوداني گردم؟:  وي گفت ناگاه يكي از فقها برخاسته، از روي امتحان به25

 در تورات چه نوشته شده است و چگونه مي خواني؟        :  به وي گفت26

 .اينكه خداوند خداي خود را به تمام دل و تمامي نفس و تمام توانايي و تمام فكر خود محبت نما و همساية خود را مثل نفس خود:  جواب داده، گفت27
 .چنين بكن كه خواهي زيست. نيكو جواب گفتي:  گفت28
 و همساية من كيست؟:  ليكن او چون خواست خود را عادل نمايد، به عيسي گفت29

مردي كه از اورشليم به سوي اريحا مي رفت، به دستهاي دزدان افتاد و او را برهنه كرده، مجروح ساختند و او را نيم :  عيسي در جواب وي گفت30
 .ذارده، برفتندمرده واگ

 . اتّفاقاً كاهني از آن راه مي آمد، چون او را بديد از كنارة ديگر رفت31
 . همچنين شخصي الوي نيز از انجا عبور كرده، نزديك آمد و بر او نگريسته از كنارة ديگر برفت32
 . ليكن شخصي سامري كه مسافر بود، نزد وي آمده، چون او را بديد، دلش بر وي بسوخت33
 .پس پيش آمده، بر زخمهاي او روغن و شراب ريخته، آنها را بست و او را بر مركب خود سوار كرده، به كاروانسرايي رسانيد و خدمت او كرد 34
 بامدادان چون روانه مي شد، دو دينار درآورده، به سرايدار داد و بدو گفت اين شخص را متوجه باش و آنچه پيش از اين خرج كني، در حين 35
 .جعت به تو مي دهممرا

  پس به نظر تو كدام يك از اين سه نفر همسايه بود با آن شخص كه به دست دزدان افتاد؟36

 .برو و تو نيز همچنان كم: عيسي وي را گفت. آنكه بر او رحمت كرد:  گفت37
 .فت و هنگامي كه مي رفتند، او وارد بلدي شد و زني كه مرتا نام داشت، او را به خانة خود پذير38
 . و او را خواهري مريم نام بود كه نزد پايهاي عيسي نشسته، كالم او را مي شنيد39
اي خداوند، آيا تو را باكي نيست كه خواهرم مرا واگذارد كه تنها خدمت : گفت. پس نزديك آمده.  اما مرتاه بجهت زيادتي خدمت مضطرب مي بود40

 .كنم؟ او را بفرما تا مرا ياري كند
 . اي مرتاه، اي مرتاه، تو در چيزهاي بسيار انديشه داري:  جواب وي گفت عيسي در41

  .شد ليكن يك چيز الزم است و مريم آن نصيب خوب را اختيار كرده است كه از او گرفته نخواهد 42
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را به ما تعليم نما، چنانكه يحيي خداوندا، دعا كردن : و هنگامي كه او در موضعي دعا مي كرد، چون فارغ شد، يكي از شاگردانش به وي گفت 1
 .شاگردان خود را بياموخت

ارادة چنانكه در آسمان است، در زمين نيز كرده . ملكوت تو بيايد. اي پدر ما كه در آسماني، نام تو مقدس باد: هرگاه دعا كنيد، گوييد:  بديشان گفت2
 .شود

 . نان كفاف ما را روز به روز به ما بده3
 .و ما را در آزمايش مياور، بلكه ما را از شرير رهايي ده. ببخش زيرا كه ما نيز هر قرضدار خود را مي بخشيم و گناهان ما را 4
 اي دوست سه قرص نان به من قرض ده،: كيست از شما كه دوستي داشته باشد و نصف شب نزد وي آمده، بگويد:  و بديشان گفت5

 .ه و چيزي ندارم كه پيش او گذارم  چونكه يكي از دوستان من از سفر بر من وارد شد6
مرا زحمت مده، زيرا كه اآلن در بسته است و بچه هاي من در رختخواب با من خفته اند و نمي توانم برخاست تا :  پس او از اندرون در جواب گويد7

 .به تو بدهم
 .برخاست و هر آنچه حاجت دارد، بدو خواهد داد به شما مي گويم هر چند به علّت دوستي برنخيزد تا بدو هد، ليكن بجهت لجاجت خواهد 8
 .بكوبيد كه براي شما باز كرده خواهد شد. بطلبيد كه خواهيد يافت.  و من به شما مي گويم سؤال كنيد كه به شما داده خواهد شد9
 . زيرا هر كه سؤال كند، يابد و هر كه بطلبد، خواهد يافت و هر كه كوبد، براي او باز كرده خواهد شد10
  و كيست از شما كه پدر باشد و پسرش از او نان خواهد، سنگي بدو بدهد؟ يا اگر ماهي خواهد، به عوض ماهي ماري بدو بخشد؟11

  يا اگر تخم مرغي خواهد عقربي بدو ببخشد؟12
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ماني شما روح القدس را خواهد داد به هر  پس اگر شما با شرير هستيد، مي دانيد چيزهاي نيكو را به اوالد خود بايد داد، چند مرتبه زيادتر پدر آس13
 .كه از او سؤال كند

 . و ديوي را كه گنگ بود بيرون مي كرد و چون ديو بيرون شد، گنگ گويا گرديد و مردم تعجب نمودند14
 .ديوها را به ياري بعلزبول رئيس ديوها بيرون مي كند( ليكن بعضي از ايشان گفتند كه 15
 .ن آيتي آسماني از او طلب نمودند و ديگران از روي امتحا16
هر مملكتي كه بر خالف خود منقسم شود، تباه گردد و خانه اي كه بر خانه منقسم شود، منهدم :  پس او خياالت ايشان را درك كره، بديشان گفت17

 . گردد

 من به اعانت بلعلزبول ديوها را بيرون مي كنم، زيرا مي گوييد كه.  پس شيطان نيز اگر به ضد خود منقسم شود، سلطنت او چگونه پايدار بماند18
 .پسران شما به وساطت كه آنها را بيرون مي كنند؟ از اينجهت ايشان را داوران بر شما خواهند بود

 .  ليكن هرگاه به انگشت خدا ديوها را بيرون مي كنم، هر آينه ملكوت خدا ناگهان بر شما آمده است20

 . پوشيده، خانة خود را نگاه دارد، اموال او محفوظ باشد وقتي كه مرد زورآور سالح 21

 . اما چون شخصي زورآورتر از او آيد، بر او غلبه يافته، همه اسلحة او را كه بدان اعتماد مي داشت، از او مي گيرد و اموال او را تقسيم مي كند22
 . نده مي سازد كسي كه با من نيست، برخالف من است و آنكه با من جمع نمي كند، پراك23

 چون روح پليد از انسان بيرون مي آيد، به مكانهاي بي آب بطلب آرامي گردش مي كند و چون نيافت، مي گويد به خانة خود كه از آن بيرون آمدم 24
 .بر مي گردم

 .  پس چون آيد، آن را جاروب كرده شده و آراسته مي بيند25

 .اواخر آن شخص از اوائلش بدتر مي شود برداشته داخل شده در آنجا ساكن مي گردد و ود آنگاه مي رود و هفت روح ديگر، شريرتر از خ26
 .خوشابحال رحمي كه تو را حمل كرد و پستانهايي كه مكيدي:  چون او اين سخنان را مي گفت، زني از آن ميان به آواز بلند وي را گفت27
 .ي شنوند و آن را حفظ مي كنندبلكه خوشابحال آناني كه كالم خدا را م:  ليكن او گفت28
 و هنگامي كه مردم بر او ازدحام مي نمودند، سخن گفتن آغاز كرد كه اينان فرقه اي شريرند كه آيتي طلب مي كنند و آيتي بديشان عطا نخواهد شد، 29

 .جز آيت يونس نبي
 .قه خواهد بود زيرا چنانكه يونس براي اهل نينوا آيت شد، همچنين پسر انسان نيز براي اين فر30
 ملكة جنوب در روز داوري با مردم اين فرقه برخاسته، بر ايشان حكم خواهد كرد زيرا كه از اقضاي زمين آمد تا حكمت سليمان را بشنود و اينك 31

 .در اينجا كسي بزرگتر از سليمان است
 .جا كسي بزرگتر از يونس است مردم نينوا در روز داوري با اين كه به موعظة يونس توبه كردند و اينك در اين32
 .بلكه بر چراغدان، تا هر كه داخل شود روشني را ببيند.  و هيچ كس چراغي نمي افروزد تا آن را در پنهاني يا زير پيمانه اي بگذارد33
 . يز تاريك بود چراغ بدن چشم است، پس مادامي كه چشم تو بسيط است، تمامي جسدت نيز روشن است و ليكن اگر فاسد باشد، جسد تو ن34

 .    پس با حذر باش مبادا نوري كه در تو است، ظلمت باشد35

 بنابراين، هرگاه تمامي جسم تو روشن باشد و ذره اي ظلمت نداشته باشد، همه اش روشن خواهد بود، مثل وقتي كه چراغ به تابش خود، تو را 36
 .روشنايي دهد

 .پس داخل شده بنشست.  از او وعده خواست كه در خانة او چاشت بخورد و هنگامي كه سخن مي گفت، يكي از فريسيان37
 . اما فريسي چون ديد كه پيش از چاشت دست نشُست، تعجب نمود38
 .همانا شما اي فريسيان، بيرون پياله و بشقاب را طاهر مي سازيد ولي درون شما پر از حرص و خباثت است:  خداوند وي را گفت39
  او كه بيرون را آفريد، اندرون را نيز نيافريد؟  اي احمقان آيا40

 .  بلكه از آنچه داريد، صدقه دهيد كه اينك همه چيز را براي شما طاهر خواهد گشت41

يد  واي بر شما اي فريسيان كه ده يك از نعناع و سداب و هر قسم سبزي را مي دهيد و از دادرسي و محبت خدا تجاوز مي نماييد؛ اينها را مي با42
 . بجا آوريد و آنها را نيز ترك نكنيد

 .   واي بر شما اي فريسيان كه صدر كنايس و سالم در بازارها را دوست مي داريد43

 . واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار زيرا كه مانند قبرهاي پنهان شده هستيد كه مردم بر آنها راه مي روند و نمي دانند44
 اي معلّم، بدين سخنان ما را نيز سرزنش مي كني؟: واب داده، گفت آنگاه يكي از فقها ج45

 .واي بر شما نيز اي فقها زيرا كه بارهاي گران را بر مردم مي نهيد و خود بر آن بارها، يك انگشت خود را نمي گذاريد:  گفت46
 . واي بر شما زيرا كه مقابر انبيا را بنا مي كنيد و پدران شما ايشان را كشتند47
 . پس به كارهاي پدران خود شهادت  مي دهيد و از آنها راضي هستيد، زيرا آنها ايشان را كشتند و شما قبرهاي ايشان را مي سازيد48
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 از اين رو حكمت خدا نيز فرموده است كه به سوي ايشان انبيا و رسوالن مي فرستم و بعضي از ايشان را خواهند كشت و بر بعضي جفا خواهند 49
 كرد، 

 . تا انتقام خون جميع انبيا كه از بناي عالم ريخته شد از اين طبقه گرفته شود50
 . بلي به شما مي گويم كه از اين فرقه بازخواست خواهد شد.  از خون هابيل تا خون زكريا كه در ميان مذبح و هيكل كشته شد51

 . نمي شويد و داخل شنوندگان را مانع مي شويد واي بر شما اي فقها، زيرا كليد معرفت را برداشته ايد كه خود داخل 52

 .  و چون او اين سخنان را بديشان مي گفت، كاتبان و فريسيان با او بشدت درآويختند و در مطالب بسيار سؤالها از او مي كردند53

 . و در كمين او مي بودند تا نكته اي از زبان او گرفته، مدعي او بشوند54
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اول آنكه از . ي كه هزاران از خلق جمع شدند، به نوعي كه يكديگر را پايمال مي كردند، به شاگردان خود به سخن گفتن شروع كرد و در آن ميان، وقت1
 . خمير ماية فريسيان كه رياكاري است احتياط كنيد

 .  زيرا چيزي نهفته نيست كه آشكار نشود و نه مستوري كه معلوم نگردد2

 . گفته ايد، در روشنايي شنيده خواهد شد و آنچه در خلوتخانه در گوش گفته ايد، بر پشت بامها ندا شود بنابراين آنچه در تاريكي 3

 .  ليكن اي دوستان من، به شما مي گويم از قاتالن جسم كه قدرت ندارند بيشتر از اين بكنند، ترسان مباشيد4

 . بلي به شما مي گويم از او بترسيد. كه بعد از كشتن قدرت دارد كه به جهنّم بيفكند بلكه به شما نشان مي دهم كه از كه بايد ترسيد، از او بترسيد 5

 . آيا پنج گنجشك به دو فلس فروخته نمي شود؟ و حال آنكه يكي از آنها نزد خدا فراموش نمي شود6
 .پس بيم مكنيد، زيرا كه چندان گنجشك بهتر هستيد.  بلكه مويهاي سر شما هم شمرده شده است7
 .يكن به شما مي گويم هر كه نزد مردم به من اقرارا كند، پسر انسان نيز پيش فرشتگان خدا او را اقرار خواهد كرد ل8
 .  اما هر كه مرا پيش مردم انكار كند، نزد فرشتگان خدا انكار كرده خواهد شد9

 .  كفر گويد آمرزيده نخواهد شداما هر كه به روح القدس.  و هر كه سخني بر خالف پسر انسان گويد، آمرزيده شود10

 .  و چون شما را در كنايس و به نزد حكّام و ديوانيان برند، انديشه مكنيد كه چگونه و به چه نوع حجت آوريد يا چه بگوييد11

 . زيرا كه در همان ساعت روح القدس شما را خواهد آموخت كه چه بايد گفت12
 .د، برادر مرا بفرما تا ارث پدر را با من تقسيم كنداي استا : و شخصي از آن جماعت به وي گفت13
 اي مرد، كه مرا بر شما داور يا مقَسّم قرار داده است؟ :  به وي گفت14

 .زنهار از طمع بپرهيزيد زيرا اگرچه اموال كسي زياد شود، حيات او از اموالش نيست:  بديشان گفت15
 . مند را از امالكش محصول وافر پيدا شدشخصي دولت:  و مثَلي براي ايشان آورده، گفت16

 .چه كنم؟ زيرا جايي كه محصول خود را انبار كنم ندارم:  پس با خود انديشيده، گفت17
 .چنين مي كنم؛ انبارهاي خود را خراب كرده، بزرگتر بنا مي كنم و در آن تمامي حاصل و اموال خود را جمع خواهم كرد:  پس گفت18
 .الحال بيارام و اكل و شرب و شادي بپرداز.  گفت كه اي جان اموالِ فراوان اندوخته شده بجهت چندين سال داري و نفس خود را خواهم19
 اي احمق در همين شب جان تو را از تو خواهند گرفت؛ آنگاه آنچه اندخته اي، از آن كه خواهد بود؟ :  خدا وي را گفت20

 . و براي خدا دولتمند نباشد همچنين است هر كسي كه براي خود ذخيره كند21
 .   از اين جهت به شما مي گويم كه انديشه مكنيد بجهت جان خود كه چه بخوريد و نه براي بدن كه چه بپوشيد:  پس شاگردان خود گفت22

 . جان از خوراك و بدن از پوشاك بهتر است23
آيا شما به چند مرتبه از مرغان .  نه انباري دارند و خدا آنها را مي پروراند كالغان را مالحظه كنيد كه نه زراعت مي كنند و نه حصاد و نه گنجي و24

 بهتر نيستيد؟

 .  و كيست از شما كه به فكر بتواند ذراعي بر قامت خود افزايد25

 . پس هرگاه توانايي كوچكترين كاري نداريد، چرا براي مابقي مي انديشيد26
نند و حال آنكه نه زحمت مي كشند و نه مي ريسند، اما به شما مي گويم كه سليمان با همة جاللش مثل  سوسنهاي چمن را بنگريد چگونه نمو مي ك27

 .     يكي از اينها پوشيده نبود

 . پس هرگاه خدا علفي را كه امروز در صحرا است و فردا در تنور افكنده مي شود چنين مي پوشاند، چقدر بيشتر شما را اي سست ايمانان28
 .ا طالب مباشيد كه چه بخوريد يا چه بياشاميد و مضطرب مشويد پس شم29
 . زيرا كه امت هاي جهان، همة چيزها را مي طلبند، ليكن پدر شما  مي داند كه به اين چيزها براي شما افزوده خواهد شد30
  . ترسان مباشيد اي گلة كوچك، زيرا كه مرضيِّ پدر شما است كه ملكوت را به شما عطا فرمايد32
دزد نزديک نيايد و بيد تباه  آنچه داريد بفروشيد و صدقه دهيد و كيسه ها بسازيد كه كهنه نشود و گنجي را كه تلف نشود، در آسمان جايي كه 33

  .نسازد
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 .خزانة شما است، دل شما نيز در آنجا مي باشد زيرا جايي که 34
 . كمرهاي خود را بسته، چراغهاي خود را افروخته بداريد35
و شما مانند كساني باشيد كه انتظار آقاي خود را مي كشند كه چه وقت از عروسي مراجعت كند تا هر وقت آيد و در را بكوبد، بي درنگ براي او  36

 . باز كنند

ا خواهد نشانيد و هر آينه به شما مي گويم كه كمر خود را بسته، ايشان ر.  خوشابحال آن غالمان كه آقاي ايشان چون آيد، ايشان را بيدار يابد37
 .پيش آمده، ايشان را خدمت خواهد كرد

 . و اگر در پاس دوم يا سوم از شب بيايد و ايشان را چنين يابد، خوشابحال آن غالمان38
 . د اما اين را بدانيد كه اگر صاحب خانه مي دانست كه دزد در چه ساعت مي آيد، بيدار مي ماند و نمي گذاشت كه به خانه اش نقب زنن39

 . پس شما نيز مستعد باشيد، زيرا در ساعتي كه گمان نمي بريد پسر انسان مي آيد40
 .اي خداوند، آيا اين مثل را براي ما زدي يا بجهت همه:  پطرس به وي گفت41
 .           وقتش به ايشان تقسيم كندپس كيست آن ناظر امين و دانا كه موالي او وي را به ساير خدام خود گماشته باشد تا آذوقه را در:  خداوند گفت42

 . خوشابحال آن غالم كه آقايش چون آيد، او را در چنين كار مشغول يابد43
 .       هر آينه به شما مي گويم كه او را بر همه مايملك خود خواهد گماشت44

 ن و كنيزان و به خوردن و نوشيدن و ميگساريدن شروع كند، ليكن اگر آن غالم در خاطر خود گويد، آمدن آقايم به طول مي انجامد و به زدن غالما45

 . هر آينه موالي آن غالم آيد، در روزي كه منتظر او نباشد و در ساعتي كه او نداند و او را دو پاره كرده، نصيبش را با خيانتكاران قرار دهد46
 . به اراده او عمل نمايد، تازيانة بسيار خواهد خورد اما آن غالمي كه ارادة موالي خويش را دانست و خود را مهيا نساخت تا47
و به هر كسي كه عطا زياده شود، از وي مطالبه زيادتر گردد و نزد هر كه .  اما آنكه نادانسته كارهاي شايستة ضرب كند، تازيانة كم خواهد خورد48

 .امانت بيشتر نهند، از او بازخواست زيادتر خواهند كرد
 .در زمين افروزم، پس چه مي خواهم اگر اآلن گرفته است من آمدم تا آتشي 49
 . اما مرا تعميدي است كه بيابم و چه بسيار در تنگي هستم، تا وقتي كه آن بسر آيد50
 . آيا گمان مي بريد كه من آمده ام تا سالمتي بر زمين بخشم؟ ني بلكه به شما بگويم تفريق را51
 خانه باشند، دو از سه و سه از دو جدا خواهند شد؛ زيرا بعد از اين پنج نفر كه در يك 52

 . پدر از پسر و پسر از پدر و مادر از دختر و دختر از مادر و خارسو از عروس و عروس از خارسو مفارقت خواهند نمود53
 . يد و چنين مي شودهنگامي كه ابري بينيد كه از مغرب پديد آيد، بي تأمل مي گوييد باران مي آ:  آنگاه باز به آن جماعت گفت54

 . مي گوييد گرما خواهد شد و مي شود.  و چون ديديد كه باد جنوبي مي وزد55

  اي رياكاران، مي توانيد صورت زمين و آسمان را تميز دهيد، پس چگونه اين زمان را نمي شناسيد؟ 56

  و چرا از خود به انصاف حكم نمي كنيد؟57

م مي روي، در راه سعي كن كه از او برهي، مبادا تو را نزد قاضي بكشد و قاضي تو را به سرهنگ بسپارد و  رو هنگامي كه با مدعي خود نزد حاك58
 . سرهنگ تو را به زندان افكند

 . تو را مي گويم تا فلس آخر را ادا نكني، از آنجا هرگز بيرون نخواهي آمد59
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 .يالطُس خون ايشان را با قرباني هاي ايشان آميخته بوداو را از جليلياني خبر دادند كه پ.  در آن وقت بعضي آمده1
 آيا گمان مي بريدكه اين جليليان گناهكارتر بودند از ساير سكَنة جليل از اين رو كه چنين زحمات ديدند؟:  عيسي در جواب ايشان گفت2

 . ني، بلكه به شما مي گويم اگر توبه نكنيد، همگي شما همچنين هالك خواهيد شد3
 ن هجده نفري كه برج در سلْوام بر ايشان افتاده، ايشان را هالك كرد، گمان مي بريد كه از جميع مردمان ساكن اورشليم خطاكارتر بودند؟ يا آ4

 .  حاشا، بلكه شما را مي گويم كه اگر توبه نكنيد، همگي شما همچنين هالك خواهيد شد5

 .تان خود غرس نمود و چون آمد تا ميوه از آن بجويد، چيزي نيافت پس اين مثَل را آورد كه شخصي درخت انجيري در تاكس6
 چرا زمين را باطل مي سازد؟.  پس به باغبان گفت، اينك سه سال است مي آيم كه از اين درخت انجير ميوه بطلبم و نمي يابم، آن را ببر7

 رزم،   در جواب وي گفت، اي آقا امسال هم آن را مهلت ده تا گردش را كنده كود ب8

 . پس اگر ثمر آورد والّا بعد از آن، آن را ببر9
 .  و در روز سبت در يكي از كنايس تعليم مي داد10

 .  و اينك زني كه مدت هجده سال روح ضعف مي داشت و منحني شده، ابداً نمي توانست راست بايستد، در آنجا بود11

 !  از ضعف خود خالص شواي زن: ديد وي را خوانده، گفت  چون عيسي او را12

 .  و دست هاي خود را بر وي گذارد كه در ساعت راست شده، خدا را تمجيد نمود13
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. شش روز است كه بايد كار بكنيد: پس به مردم توجه نموده، گفت.  آنگاه رئيس كنيسه غضب نمود، از آنرو كه عيسي او را در روز سبت شفا داد14
 .ر روز سبتدر آنها آمده شفا يابيد، نه د

 اي رياكار، آيا هر يكي از شما در روز سبت گاو يا االغ خود را از آخور باز كرده، بيرون نمي برد تا سيرآبش كند؟:  خداوند در جواب او گفت15

16بت هجده سال تا به حال بسته بود، نمي بايست او را در روز ست از اين بند رها نمود؟  و اين زني كه دختر ابراهيم است و شيطان او را مد 

 . و چون اين را بگفت همة مخالفان او خجل گرديدند و جميع آن گروه شاد شدند، بسبب همة كارهاي بزرگ كه از وي صادر مي گشت17
 ملكوت خدا چه چيز را مي ماند و آن را به كدام شي تشبيه نمايم؟:  پس گفت18

ود كاشت، پس روييد و درخت بزرگ گرديد، بحدي كه مرغان هوا آمده، در شاخه هايش آشيانه  دانة خردلي را ماند كه شخصي گرفته در باغ خ19
 .گرفتند

 براي ملكوت خدا چه مثَل آورم؟:  باز گفت20

 . خميرمايه اي را مي ماند كه زني گرفته، در سه پيمانة آرد پنهان ساخت تا همه مخمر شد21
  و به سوي اورشليم سفر مي كرد،  و در شهرها و دهات گشته، تعليم مي داد22

 :اي خداوند آيا كم هستند كه نجات يابند؟ او به ايشان گفت:  كه شخصي به وي گفت23
 . زيرا كه به شما مي گويم بسياري طلب دخول خواهند كرد و نخواهند توانست.  جد و جهد كنيد تا از درِ تنگ داخل شويد24

آنگاه وي . در را ببندد و شما بيرون ايستاده، در را كوبيدن آغاز كنيد و گوييد، خداوندا خداوندا براي ما باز كن بعد ازِ  آنكه صاحب خانه برخيزد و 25
 .در جواب خواهد گفت شما را نمي شناسم كه از كجا هستيد

 . در آن وقت خواهيد گفت كه در حضور تو خورديم و آشاميديدم و در كوچه هاي ما تعليم دادي26
 . اي همه بدكاران از من دور شويد.  گفت، به شما مي گويم كه شما را نمي شناسم از كجا هستيد باز خواهد27

  در آنجا گريه و فشار دندان خواهد بود، چون ابراهيم و اسحاق و يعقوب و جميع انبيا را در ملكوت خدا بينيد و خود را بيرون افكنده يابيد28

 . ، در ملكوت خدا خواهند نشست و از مشرق و مغرب و شمال و جنوب آمده29

 . و اينك آخرين هستند كه اولين خواهند بود و اولين كه آخرين خواهند بود30
 . دور شو و از اينجا برو زيرا كه هيروديس مي خواهد تو را به قتل رساند:  در همان روز چند نفر از فريسيان آمده، به وي گفتند31

باه بگوييد، اينك امروز و فردا ديوها را بيرون مي كنم و مريضتان را صحت مي بخشم و در روز سوم كامل برويد و به آن رو:  به ايشان گفت32
 . خواهم شد

 .  ليكن مي بايد امروز و فردا و پس فردا راه روم، زيرا محال است نبي بيرون از اورشليم كشته شود33

 مرسلين خود هستي، چند كَرت خواستم اطفال تو را جمع كنم، چنانكه مرغ جوجه هاي  اي اورشليم، اي اورشليم كه قاتل انبيا و سنگسار كنندة34
 . خويش را زير بالهاي خود مي گيرد و نخواستيد

 اينك به خانة شما براي شما خراب گذاشته مي شود و به شما مي گويم كه مرا ديگر نخواهيد ديد تا وقتي آيد كه گوييد مبارك است او كه به نام 35
 .اوند مي آيدخد
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 . و واقع شد كه در روز سبت، به خانة يكي از رؤساي فريسيان براي غذا خوردن درآمد و ايشان مراقب او مي بودند1
 .  و اينك شخصي مستَسقي پيش او بود2

  آيا در روز سبت شفا دادن جايز است؟  :  آنگاه عيسي ملتفت شده، فقها و فريسيان را خطاب كرده، گفت3
 . پس آن مرد را گرفته، شفا داد و رها كرد.  ايشان ساكت ماندند4

 كيست از شما كه االغ يا گاوش روز سبت در چاهي افتد و فوراً آن را بيرون نياورد؟ :  و به ايشان روي آورده، گفت5

 . پس در اين امور از جواب عاجز ماندند6
 :پس به ايشان گفت.  چگونه صدر مجلس را اختيار مي كردند و براي مهمانان مثلي زد، چون مالحظه فرمود كه7
 .  چون كسي تو را به عروسي دعوت كند، در صدر مجلس منشين، مبادا كسي بزرگتر از تو را هم وعده خواسته باشد8

 . به صف نعال خواهي نهاد پس آن كسي كه تو و او را را وعده خواسته بود، بيايد و تو را گويد اين كس را جاي بده و تو با خجالت روي 9

آنگاه تو را در حضور مجلسيان !  بلكه چون مهمان كسي باشي، رفته و در پايين بنشين تا وقتي كه ميزبانت آيد به تو گويد، اي دوست برتر نشين10
 .عزّت خواهد بود

 . زيرا هركه خود را بزرگ سازد ذليل گردد و هركه خويشتن را فرود آرد، سرافراز گردد11
وقتي كه چاشت يا شام مي دهي، دوستان يا برادران يا خويشان يا همسايگان دولتمند خد را :  پس به آن كسي كه از او وعده خواسته بود نيز گفت12

 .دعوت مكن، مبادا ايشان نيز تو را بخوانند و تو را عوض داده شود
 ن بلكه چون ضيافت كني، فقيران و لنگان و شلّان و كوران را دعوت ك13
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 . كه خجسته خواهي بود زيرا ندارند كه تو را عوض دهند و در قيامت عادالن، به تو جزا عطا خواهد شد14
 . خوشابحال كسي كه در ملكوت خدا غذا خورد:  آنگاه يكي از مجلسيان چون اين سخن را شنيد گفت15

 .شخصي ضيافتي عظيم نمود و بسياري را دعوت نمود:  به وي گفت16
 .وقت شام رسيد، غالم خود را فرستاد تا دعوت شدگان را گويد، بياييد الحال همه چيز حاضر است پس چون 17
 .مزرعه اي خريدم و ناچار بايد بروم آن را ببينم، از تو خواهش دارم مرا معذور داري: اولي گفت.  ليكن همه به يك رأي عذرخواهي آغاز كردند18
 .به تو التماس دارم مرا عفو نمايي.  روم تا آنها را بيازمايمپنج گاو خريده ام، مي:  و ديگري گفت19
 .زني گرفته ام و نمي توانم بيايم:  سومي گفت20
به بازارها و كوچه هاي شهر بشتاب و : آنگاه صاحب خانه غضب نموده، به غالم خود فرمود.  پس آن غالم آمده موالي خود را از اين مطّلع ساخت21

 . و كوران را در اينجا بياورفقيرا و لنگان و شلّان
 .اي آقا آنچه فرمودي و هنوز جاي باقي است:  پس غالم گفت22
 .به راهها و مرزها بيرون رفته، مردم را الحال بياور تا خانة من پر شود:  پس آقا به غالم گفت23
 . زيرا به شما مي گويم هيچ يك از آناني كه دعوت شده بودند، شام مرا نخواهند چشيد24
 : و هنگامي كه كه جمعي كثير همراه او مي رفتند، روي گردانيده بديشان گفت25
 . اگر كسي نزد من آيد و پدر و مادر و زن و اوالد و برادران و خواهران، حتّي جان خود را نيز دشمن ندارد، شاگرد من نمي تواند بود26
 . شاگرد من گردد و هر كه صليب خود را برندارد و از عقب من نيايد، نمي تواند27
 باشد و اول ننشيند تا برآورد خرج آن را بكند كه آيا قوت تمام كردن آن دارد يا نه؟   كيست از شما كه قصد بناي برجي داشته28

  كه مبادا چون بنيادش نهاد و قادر بر تمام كردنش نشد، هر كه بيند تمسخركنان گويد، 29

 . ت به انجامش رساند اين شخص عمارتي شروع كرده، نتوانس30

 يا كدام پادشاه است كه براي مقاتله با پادشاه ديگر برود، جز اينكه اول نشسته تأمل نمايد كه آيا با ده هزار سپاه، قدرت مقاومت كسي را دارد كه 31
 با بيست هزار لشكر بر وي مي ايد؟

 .  او درخواست كندشروط صلح را از.  والّا چون او هنوز دور است، ايلچي اي فرستاده32

 .  پس همچنين هر يكي از شما كه تمام مايملك خود را ترك نكند، نمي تواند شاگرد من شود33

  نمك نيكو است ولي هرگاه نمك فاسد شد، به چه چيز اصالح پذيرد؟ 34

 .آنكه گوش شنوا دارد بشنود.  نه براي زمين مصرفي دارد و نه براي مزبله، بلكه بيرونش مي ريزند35
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  و چون همة باجگيران و گناهكاران به نزدش مي آمدند تا كالم او را بشنوند، 1

 . اين شخص، گناهكاران را مي پذيرد و با ايشان مي خورد:  فريسيان و كاتبان همهمه كنان مي گفتند2

 :  پس براي ايشان اين مثل را زده، گفت3

 آنها گم شود و نود و نه را در صحرا نگذارد و از عقب گمشده نرود تا آن را بيابد؟ كيست از شما كه صد گوسفند داشته باشد و يكي از 4

  پس چون آن را يافت، به شادي بر دوش خود مي گذارد، 5

 .  شادي كنيد زيرا كه گوسفند گمشدة خود را يافته ام  و به خانه آمده، دوستان و همسايگان را مي طلبد و بديشان مي گويد با من6

 . مي گويم كه بر اين منوال خوشي در آسمان رخ مي نمايد به سبب توبة يك گناهكار بيشتر از براي نود و نه عادل كه احتياج به توبه ندارند به شما7
 يابد؟ يا كدام زن است كه ده درهم داشته باشد هرگاه يك درهم گم شود، چراغي افروخته، خانه را جاروب نكند و به دقّت تفحص ننمايد تا آن را ب8

 .با من شادي كنيد زيرا كه درهم گمشده را پيدا كرده ام:  و چون يافت، دوستان و همسايگان خود را جمع كرده، مي گويد9
 . همچنين به شما روي مي گويم شادي براي فرشتگان خدا روي مي دهد به سبب يك خطاكار كه توبه كند10
 . شخصي را دو پسر بود:  باز گفت11

 . پس او مايملك خود را بر اين دو تقسيم كرد. اي پدر، رصَد اموالي را كه بايد به من رسد، به من بده: ك به پدر خود گفت روزي پسر كوچ12

 . و چندي نگذشت كه آن پسر كهتر، آنچه داشت جمع كرده، به ملكي بعيد كوچ كرد و به عياشي ناهنجار، سرماية خود را تلف نمود13
 . وده بود، قحطي سخت در آن ديار حادث گشت و او به محتاج شدن شروع كرد و چون تمام را صرف نم14

 .وي او را به امالك خود فرستاد تا گرازباني كند.  پس رفته، خود را به يكي از اهل آن ملك پيوست15
 . و آرزو مي داشت كه شكم خود را از خَرنوبي كه خوكان مي خورند سير كند و هيچ كس او را چيزي نمي داد16
 ! آخر به خود آمده، گفت، چقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارند و من از گرسنگي هالك  مي شوم17
  برخاسته، نزد پدر خود مي روم و بدو خواهم گفت، اي پدر به آسمان و به حضور تو گناه كرده ام، 18

 . خود بگير و ديگر شايستة آن نيستم كه پسر تو خوانده شوم؛ مرا چون يكي از مزدوران19
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اما هنوز دور بود كه پدرش او را ديده، ترحم نمود و دوان دوان آمده، او را در آغوش خود .  در ساعت برخاسته، به سوي پدر خود متوجه شد20
 . كشيده بوسيد

 .       نده شوم پسر وي را گفت، اي پدر به آسمان و به حضور تو گناه كرده ام و بعد از اين اليق آن نيستم كه پسر تو خوا21

  ليكن پدر به غالمان ود گفت، جامة بهترين را از خانه آورده، بدو بپوشانيد و انگشتري بر دستش كنيد و نعلين بر پايهايش،22

 . گوسالة پرواري را آورده ذبح كنيد تا بخوريم و شادي نماييم23
 .پس به شادي كردن شروع نمودند.  زيرا كه اين پسر من مرده بود، زنده گرديد و گم شده بود، يافت شد24
 .چون آمده، نزديك به خانه رسيد، صداي ساز و رقص را شنيد.  اما پسر بزرگ او در مزرعه بود25
 اين چيست؟:  پس يكي از نوكران خود را طلبيده، پرسيد26

 . باز يافت به وي عرض كرد، برادرت آمده و پدرت گوسالة پرواري را ذبح كرده است زيرا كه او را صحيح27
 . ولي او خشم نموده، نخواست به خانه درآيد، تا پدرش بيرون آمده به او التماس نمود28
 اما او در جواب در خود گفت، اينك سالهاست كه من خدمت تو كرده ام و هرگز از حكم تو تجاوز نورزيده و هرگز بزغاله اي به من ندادي تا به 29

 .دوستان خود شادي كنم
 .ن اين پسرت آمد كه دولت تو را با فاحشه ها تلف كرده است، براي او گوسالة پرواري را ذبح كردي ليكن چو30
 . او وي را گفت، اي فرزند تو هميشه با من هستي و آنچه از آن من است، مال تو است31
 .يافت گرديد. ه بود ولي مي بايست شادماني كرد و مسرور شد زيرا كه اين برادر تو مرده بود، زنده گشت و گم شد32
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 . شخصي دولتمند را ناظري بود كه از او نزد وي شكايت بردند كه اموال او را تلف مي كرد:  و به شاگردان خود نيز گفت1

 .رت كني پس او را طلب نموده، وي را گفت، اين چيست كه دربارة تو شنيده ام؟ حساب نظارت خود را باز بده زيرا ممكن نيست كه بعد از اين نظا2
 . ناظر با خود گفت چه كنم زيرا مواليم نظارت را از من مي گيرد؟ طاقت زمين كندن ندارم و از گدايي نيز عار دارم3
 . دانستم چه كنم تا وقتي كه از نظارت معزول شوم، مرا به خانة خود بپذيرند4
 د طلب دارد؟ پس هر يكي از بدهكاران آقاي خود را طلبيده، به يكي گفت آقايم از تو چن5

 .بدو گفت سياهة خود را بگير و نشسته پنجاه رطل بزودي بنويس.  گفت صد رطل روغن6
 .وي را گفت سياهة خود را بگير و هشتاد بنويس.  باز ديگري را گفتاز تو چقدر طلب دارد؟ گفت صد كيل گندم7
 .اين جهان در طبقة خويش از ابناي نور عاقل تر هستندزيرا ابناي .  پس آقايش، ناظر خائن را آفرين گفت، زيرا عاقالنه كار كرد8
 . و من شما را مي گويم دوستان از مال بي انصافي براي خود پيدا كنيد تا چون فاني گرديد شما را به خيمه هاي جاوداني بپذيرند9
 . آنكه در اندك امين باشد در امر بزرگ نيز امين بود در كثير هم خائن باشد10
 ر مال بي انصافي امين نبوديد، كيست كه مال حقيقي را به شما بسپارد؟ و هرگاه د11

  و اگر در مال ديگري ديانت نكرديد، كيست كه مال خاصّ شما را به شما دهد؟12

خدا و . قير مي شماردزيرا يا از يكي نفرت مي كند و با ديگري محبت، يا با يكي مي پيوندد و ديگري را ح.  هيچ خادم نمي تواند دو آقا را خدمت كند13
 .مامونا را نمي توانيد خدمت نماييد

 .  و فريسياني كه زردوست بودند همة اين سخنان را شنيده، او را استهزا نمودند14

 خدا زيرا كه آنچه نزد انسان مرغوب است، نزد. شما هستيد كه خود را پيش مردم عادل مي نماييد، ليكن خدا عارف دلهاي شماست:  به ايشان گفت15
 . مكروه است

 .  تورات و انبيا تا به يحيي بود و از آن وقت بشارت به ملكوت خدا داده مي شود و هر كس به حد و جهد داخل آن مي گردد16

 .  ليكن آسانتر است كه آسمان و زمين زايل شود، از آنكه يك نقطه از تورات ساقط گردد17

 . كند زاني بود و هر كه زن مطلّقة مردي را به نكاح خويش درآورد، زنا كرده باشد هر كه زن خود را طالق دهد و ديگري را نكاح18
 . شخصي دولتمند بود كه ارغوان و كتان مي پوشيد و هر روزه در عياشي با جالل بسر مي برد19
  و فقيري مقروح بود ايلعازّر نام كه او را بر درگاه او مي گذاشتند،20

 .بلكه سگان نيز آمده زبان بر زخمهاي او مي ماليدند.  پاره هايي كه از خوان آن دولتمند مي ريخت، خود را سير كند و او آرزو مي داشت كه از21
 . باري آن فقير بمرد و فرشتگان، او را به آغوش ابراهيم بردند و آن دولتمند نيز مرد و او را دفن كردند22
 . عذاب يافت، و ابراهيم را از دور و ايلعازر را در آغوشش ديد پس چشمان خود را در عالم اموات گشوده، خود را در23
 آنگاه به آواز بلند گفت، اي پدر من ابراهيم، بر من ترحم فرما و ايلعازر را بفرست تا سر انگشت خود را به آب تر ساخته زبان مرا خنك سازد، 24

 . زيرا در اين نار معذّبم
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كه تو در ايام زندگاني چيزهاي نيكوي خود را يافتي و همچنين ايلعازر چيزهاي بد را، ليكن او الحال در تسلّي  ابراهيم گفت، اي فرزند به خاطر آور 25
 .است و تو در عذاب

آنجا  و عالوه بر اين، در ميان ما و شما ورطة عظيمي است، چنانكه آناني كه مي خواهند از اينجا به نزد شما عبور كنند، نمي توانند و نه نشينندگان 26
 .نزد ما نتوانند گذشت

 .  گفت، اي پدر به تو التماس دارم كه او را به خانة پدرم بفرستي27

 . زيرا كه مرا پنج برادر است تا ايشان را آگاه سازد، مبادا ايشان نيز به اين مكان عذاب بيايند28
 . ابراهيم وي را گفت، موسي و انبيا را دارند؛ سخن ايشان را بشنوند29
 . نه اي پدر ما ابراهيم، ليكن اگر كسي از مردگان نزد ايشان رود، توبه خواهند كرد گفت،30
 .     وي را گفت، هرگاه موسي و انبيا را نشوند، اگر كسي از مردگان نيز برخيزد، هدايت نخواهند پذيرفت31
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 . باعث آنها شودالبد است كه از وقوع لغزشها، ليكن واي بر آن كسي كه:  و شاگردان خود را گفت1
 . او را بهتر مي بود كه سنگ آسيايي بر گردنش آويخته شود و در دريا افكنده شود از اينكه يكي از اين كودكان را لغزش دهد2
  . احتراز كنيد و اگر برادرت به تو خطا وزرد او را تنبيه كن و اگر توبه كند او را ببخش3
 . و در روزي هفت مرتبه، برگشته به تو گويد توبه مي كنم او را ببخش و هرگاه در روزي هفت كرت به تو گناه كند4
 .ايمان ما را زياد كن:  آنگاه رسوالن به خداوند گفتند5
 .به اين درخت افراغ مي گفتيد كه كنده شده، در دريا نشانده شود، اطاعت شما مي كرد. اگر ايمان به قدر دانة خردلي مي داشتيد:  خداوند گفت6
 .كيست از شما كه غالمش به شخم كردن يا شباني مشغول شود و وقتي از صحرا آيد، به وي گويد، بزودي بيا و بنشين اما 7
  بلكه آيا بدو  نمي گويد چيزي درست كن تا شام بخورم و كمر خود را بسته مرا خدمت كن تا بخورم و بنوشم و بعد از آن تو بخور و بياشام؟8

 .كشد از آنكه حكمهاي او را بجا آورد؟ گمان ندارم آيا از آن غالم منّت مي 9
 . همچنين شما نيز چون به هر چيزي مأمور شده ايد و عمل كرده ايد، گوييد غالمان  بي منفعت هستيم زيرا كه آنچه بر ما واجب بود بجا آورديم10
 .  و هنگامي كه سفر به سوي اورشليم مي كرد از ميانة سامره و جليل مي رفت11

 چون به قريه اي داخل مي شد، ناگاه ده شخص ابرص به استقبال او درآمدند و از دور ايستاده، و 12

 . اي عيسي خداوند بر ما ترحم فرما:  به آواز بلند گفتند13

 .ايشان چون مي رفتند، طاهر گشتند. برويد و خود را به كاهن بنماييد:  او به ايشان نظر كرده، گفت14
  .ن ديد كه شفا يافته است، برگشته با صداي بلند خدا را تمجيد كرد و يكي از ايشان چو15
 .و او از اهل سامره بود.  و پيش قدم او به روي در افتاده، وي را شكر كرد16
 آيا آن ده نفر طاهر نشدند؟ پس آن نُه كجا شدند؟:  عيسي ملتفت شده، گفت17

 د جز اين غريب؟ آيا هيچ كس يافت نمي شود كه برگشته خدا را تمجيد كن18

 . برخاسته برو كه ايمانت تو را نجات داده است:  و بدو گفت19

 ملكوت خدا با مراقبت نمي آيد :  و چون فريسيان از او پرسيدند كه ملكوت خدا كي مي آيد، او در جواب ايشان گفت20

 . زيرا اينك ملكوت خدا در ميان شما است.  و نخواهند گفت كه در فالن يا فالن جاست21

 .ايامي مي آيد كه آرزو خواهيد داشت كه روزي از روزهاي پسر انسان را ببينيد و نخواهيد ديد:  و به شاگردان خود گفت22
 . و به شما خواهند گفت، اينك در فالن يا فالن جاست، مرويد و تعاقب آن مكنيد23
 .     مان درخشان مي شود، پسر انسان در يوم خود همچنين خواهد بود زيرا چون برق از يك جانب زيرا آسمان المع شده تا جانب ديگر زير آس24

 . ليكن اول الزم است كه او زحمات بسيار بيند و از اين فرقه مطرود شود25
  و چنانكه در ايام نوح واقع شد، همانطور در زمان پسر انسان نيز خواهد بود،26

 .شد، طوفان آمده همه را هالك ساخت ند تا روزي كه چون نوح داخل كشتي كه مي خوردند و مي نوشيدند و زن و شوهر مي گرفت27
  و همچنان كه در ايام لوط شد كه به خوردن و آشاميدن و خريد و فروش و زراعت و عمارت مشغول مي بودند،28

 . تا روزي كه چون لوط از سدوم بيرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان باريد و همه را هالك ساخت29
 .ر همين منوال خواهد بود در روزي كه پسر انسان ظاهر شود ب30
 . در آن روز هر كه بر پشت بام باشد و اسباب او در خانه، نزول نكند تا آنها را بردارد؛ و كسي كه در صحرا باشد همچنين برنگردد31
 . زن لوط را بياد آوريد32
 .رد و هر كه آن را هالك كند آن را زنده نگاه خواهد داشت هر كه مي خواهد جان خود را برهاند، آن را هالك خواهد ك33
 . به شما مي گويم در آن شب دو نفر بر يك تخت خواهند بود، يكي برداشته و ديگري واگذارده خواهد شد34
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 . و دو زن كه در يك جا دستاس كنند، يكي برداشته و ديگري واگذارده خواهد شد35
 . ي برداشته و ديگري واگذارده خواهد شد و دو نفر كه در مزرعه باشند، يك36

 .در هر جايي كه الش باشد، در آنجا كركسان جمع خواهند شد: گفت. كجا اي خداوند:  در جواب وي گفتند37
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 . و براي ايشان مثلي آورد در اينكه مي بايد هميشه دعا كرد و كاهلي نورزيد
 . نه باكي از انسان مي داشت پس گفت كه در شهري داوري بود كه نه ترس از خدا و2
 .  و در همان شهر بيوه زني بود كه پيش وي آمده مي گفت، داد مرا از دشمنم بگير3

 از خدا نمي ترسم و از مردم باكي ندارم،   و تا مدتي به وي اعتنا ننمود؛ ولكن بعد از آن با خود گفت، هر چند4

 .   و مي رسم، مبادا پيوسته آمده، مرا به رنج آورد ليكن چون اين بيوه زن مرا زحمت مي دهد، به داد ا5

 بشنويد كه اين داور بي انصاف چه مي گويد؟:  خداوند گفت6

  و آيا خداوند برگزيدگان خود را كه شبانه روز بدو استغاثه مي كنند، دادرسي نخواهد كرد، اگرچه براي ايشان دير غضب باشد؟7

 ليكن چون پسر انسان آيد، آيا ايمان را بر زمين خواهد يافت؟. شان را خواهد كرد به شما مي گويم كه به زودي دادرسي اي8

  و اين مثَل را آورد براي بعضي كه بر خود اعتماد مي داشتند كه عادل بودند و ديگران را حقير مي شمردند9

 .   كه دو نفر يكي فريسي و ديگري باجگير به هيكل رفتند تا عبادت كنند10

 .ايستاده، بدينطور با خود دعا كرد كه خدايا تو را شكر مي كنم كه مثل ساير مردم حريص و ظالم و زناكار نيستم و نه مثل اين باجگير آن فريسي 11
 . هر هفته دو مرتبه روزه مي دارم و از آنچه پيدا مي كنم، ده يك مي دهم12
 . بلند كند بلكه به سينة خود زده گفت، خدايا بر من گناهكار ترحم فرما اما آن باجگير دور ايستاده، نخواست چشمان خود را به سوي آسمان13
عادل كرده شده به خانة خود رفت به خالف آن ديگر، زيرا هر كه خواهد را برافرازد، پست گردد و هر كس .  به شما مي گويم كه اين شخص14

 .خويشتن را فروتن سازد، سرافرازي يابد
 .اما شاگردانش چون اين را ديدند، ايشان را نهيب دادند. وردند تا دست بر ايشان گذارد پس اطفال را نيز نزد وي آ15
 . بچه ها را واگذاريد تا نزد من آيند و ايشان را ممانعت نكنيد، زيرا ملكوت خدا براي مثال اينهاست:  ولي عيسي ايشان را خوانده، گفت16

 .ثل طفل نپذيرد، داخل آن نگردد هر آينه به شما مي گويم هر كه ملكوت خدا را م17
 اي استاد نيكو چه كنم تا حيات جاوداني را وارث گردم؟:  و يكي از رؤسا از وي سؤال نموده، گفت18

 .از بهر چه مرا نيكو مي گويي و حال آنكه هيچ كس نيكو نيست جز يكي كه خدا باشد:  عيسي وي را گفت19
 . دي منما، شهادت دروغ مده و پدر و مادر خود را محترم دارزنا مكن، قتل مكن، دز:  احكام را مي داني20

 .جميع اينها را از طفوليت خود نگاه داشته ام:  گفت21
آنچه داري بفروش و به فقرا بده كه در آسمان گنجي خواهي داشت؛ پس آمده . هنوز تو را يك چيز باقي است:  عيسي چون اين را شنيد، بدو گفت22

 .مرا متابعت كن
 .ون اين را شنيد محزون گشت، زيرا كه دولت فراوان داشت چ23
  .چه دشوار است كه دولتمندان داخل ملكوت خدا شوند:  اما عيسي چون او را محزون ديد گفت24
 .ملكوت خدا  زيرا گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از دخول دولتمندي در25
 بد؟پس كه مي تواند نجات يا:  اما شنوندگان گفتند26

 .آنچه نزد مردم محال است، نزد خدا ممكن است:  او گفت27
 .اينك ما همه چيز را ترك كرده، روي تو مي كنيم:  پطرس گفت28
 هر آينه به شما مي گويم، كسي نيست كه خانه يا والدين يا زن و برادران يا اوالد را بجهت ملكوت خدا ترك كند،:  به ايشان گفت29

 .  الم چند برابر بيابد و در عالم آينده حيات جاوداني را  جز اينكه در اين ع30

اينك به اورشليم مي رويم و آنچه به زبان انبيا دربارة پسر انسان نوشته شده است، به انجام خواهد :  پس آن دوازده را برداشته، به ايشان گفت31
 . رسيد

 ي كرده، آب دهان بر وي انداخته،  زيرا كه او را به امت ها تسليم مي كنند و استهزا و بي حرمت32

 .  و تازيانه زده، او را خواهند كشت و در روز سوم خواهد برخاست33

 . اما از ايشان چيزي از اين امور نفهميدند و اين سخن از ايشان مخفي داشته شد و آنچه مي گفت، درك نكردند34
 .  بود و چون نزديك اريحا رسيد، كوري بجهت گدايي بر سر راه نشسته35

 چه چيز است؟    :  و چون صداي گروهي را كه مي گذشتند شنيد، پرسيد36

 . عيسي ناصري درگذر است:  گفتندش37
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 . اي عيسي، اي پسر داود، بر من ترحم فرما:  در حال فرياد برآورده گفت38

 .بر من ترحم فرما! رياد مي زد كه پسر داودا و هر چند آناني كه پيش مي رفتند، او را نهيب مي دادند تا خاموش شود، او بلندتر ف39
  آنگاه عيسي ايستاده، فرمود تا او را نزد وي بياورند، چون نزديك شد از وي پرسيده،40

 . اي خداوند، تا بينا شوم: چه مي خواهي براي تو بكنم؟ عرض كرد:  گفت41

 .   بينا شو كه ايمانت تو را شفا داده است:  عيسي به وي گفت42

 . ساعت بينايي يافته، خدا را تمجيدكنان از عقب او افتاد و جميع مردم چون اين را ديدند، خدا را تسبيح خواندند در43
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 . پس وارد اريحا شده، از آنجا مي گذشت1
  كه ناگاه شخصي زكّي نام كه رئيس باجگيران و دولتمند بود،2

 . زيرا كوتاه قد بود خواست عيسي را ببيند كه كيست و از كثرت خلق نتوانست،3
 . پس پيش دويده بر درخت افراغي برآمد تا او را ببيند، چونكه او مي خواست از آن راه عبور كند4
 .اي زكّي بشتاب و به زير بيا زيرا كه بايد امروز در خانة تو بمانم:  و چون عيسي به آن مكان رسيد، باال نگريسته، او را ديد و گفت5
 .ده، او را به خرمي پذيرفت پس به زودي پايين ش6
 .خانة شخصي گناهكار به ميهماني رفته است  و همه چون اين را ديدند، همهمه كنان مي گفتند كه در7
الحال اي خداوند نصف مايملك خود را به فقرا مي دهم و اگر چيزي ناحق از كسي گرفته باشم، چهار برابر بدو :  اما زكّي برپا شده، به خداوند گفت8
 .د مي كنمر
 . زيرا كه اين شخص هم پسر ابراهيم است. امروز نجات در اين خانه پيدا شد:  عيسي به وي گفت9

 .  زيرا كه پسر انسان آمده است تا گمشده را بجويد و نجات بخشد10

 كه ملكوت خدا مي بايد در همان زمان ظهور  و چون ايشان شنيدند، او مثَلي زياد كرده آورد چونكه نزديك به اورشليم بود و ايشان گمان مي بردند11
 .كند

 .شخصي شريف به ديار بعيد سفر كرد تا ملكي براي خود گرفته مراجعت كند:  پس گفت12
 . پس ده نفر از غالمان خود را طلبيده، ده قنطار  به ايشان سپرده فرمود، تجارت كنيد تا بيايم13
 .داشتند، ايلچيان در عقب او فرستاده گفتند، نمي خواهيم اين شخص بر ما سلطنت كند اما اهل واليت او، چونكه او را دشمن مي 14
 . و چون ملك را گرفته، مراجعت كرده بود، فرمود تا آن غالماني را كه به ايشان نقد سپرده بود حاضر كنند تا بفهمد هر يك چه سود نموده است15
 . طار ديگر نفع آورده است پس اولي آمده گفت، اي آقا ده قنطار تو ده قن16

 . بدو گفت، آفرين اي غالم نيكو؛ چونكه بر چيز كم امين بودي، بر ده شهر حاكم شو17
 . و ديگري آمده گفت، اي آقا قنطار تو پنج قنطار سود كرده است18
  . او را نيز فرمود، بر پنج شهر حكمراني كن19
 .ت، آن را در پارچه اي نگاه داشته ام و سومي آمده گفت، اي آقا اينك قنطار تو موجود اس20
 .آنچه نگذارده اي، برمي داري و از آنچه نكاشته اي درو مي كني.  زيرا كه از تو ترسيدم چونكه مرد تندخويي هستي21
 نگذاشته ام و درو دانسته اي كه من مرد تندخويي هستم كه برمي دارم آنچه را.  به وي گفت، از زبان خودت بر تو فتوي مي دهم، اي غالم شرير22

 .   مي كنم آنچه را نپاشيده ام

  پس براي چه نقد مرا نزد صرافان نگذارده اي تا چون آيم آن را با سود دريافت كنم؟23

 . پس به حاضرين فرمود، قنطار را از اين شخص بگيريد و به صاحب ده قنطار بدهيد24
 . به او گفتند، اي خداوند وي ده قنطار دارد25
 . به شما مي گويم به هر كه دارد داده شود و هر كه ندارد آنچه را كه دارد نيز از او گرفته خواهد شد زيرا26
 .     اما آن دشمنان من كه نخواستند من بر ايشان حكمراني نمايم، در اينجا حاضر ساخته پيش من به قتل رسانيد27

 . و چون اين را گفت، پيش رفته ، متوجة اورشليم گرديد28
  و چون نزديك بيت فاجي و بيت عنْيا بر كوه مسمي به زيتون رسيد، دو نفر از شاگردان خود را فرستاده،29

به آن قريه اي كه پيش روي شما است برويد و چون داخل آن شديدي، كُرة االغي را بسته خواهيد يافت كه هيچ كس بر آن هرگز سوار :  و گفت30
  .آن را باز كرده بياوريد. نشده

 . و اگر كسي به شما گويد، چرا اين را باز مي كنيد، به وي گوييد خداوند او را الزم داد31
 . پس فرستادگان رفته آن چنانكه بديشان گفته بود يافتند32
 چرا كره را باز مي كنيد؟:  و چون كره را باز مي كردند، مالكانش به ايشان گفتند33
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  . خداوند او را الزم دارد:  گفتند34
 . پس او را به نزد عيسي آوردند و رخت خود را بر كره افكندند، عيسي را سوار كردند35
 . و هنگامي كه او مي رفت جامه هاي خود را در راه مي گستردند36 

قواتي كه از  ب همة و چون نزديك به سرازيري كوه زيتون رسيد، تمامي شاگردان شادي كرده، به آواز بلند خدا را حمد گفتن شروع كردند، به سب37
 .او ديده بودند

 .مبارك باد آن پادشاهي كه مي آيد به نام خداوند؛ سالمتي در آسمان و جالل در اعلي علّيين باد:  و مي گفتند38
 .اي استاد شاگردان خود را نهيب نما:  آنگاه بعضي از فريسيان از آن ميان بدو گفتند39
 .ويم اگر اينها ساكت شوند، هر آينه سنگها به صدا آيندبه شما مي گ:  او در جواب ايشان گفت40
  و چون نزديك شده، شهر را نظاره كرد بر آن گريان گشته،41

 .اگر تو نيز مي دانستي هم در اين زمان خود، آنچه باعث سالمتي تو مي شد، لكن الحال از چشمان تو پنهان گشته است:  گفت42
 .از هر جانب محاصره خواهند نمود. نانت گرد تو سنگرها سازند و تو را احاطه كرده زيرا ايامي بر تو مي آيد كه دشم43
 . و تو را و فرزندانت را در اندرون تو بر خاك خواهند افكند و در تو سنگي بر سنگي نخواهند گذاشت زيرا كه ايام تفقّد خود را ندانستي44
 .روش مي كردند، به بيرون نمودن آغاز كرد و چون داخل هيكل شد، كساني را كه در آنجا خريد و ف45
 . مكتوب است كه خانة من خانة عبادت است ليكن شما آن را مغازة دزدان ساخته ايد:  و به ايشان گفت46

 .  و هر روز در هيكل تعليم مي داد، اما رؤساي كهنه و كاتبان و اكابر قوم قصد هالك نمودن او مي كردند47

 .را تمامي مردم بر او آويخته بودند كه از او بشنوند و نيافتند چه كنند زي48
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  روزي از آن روزها واقع شد هنگامي كه او قوم را در هيكل بشارت مي داد كه رؤساي كهنه و كاتبان با مشايخ آمده،1

 به ما بگو كه به چه قدرت اين كارها را مي كني و كيست كه اين قدرت را به تو داده است؟:  به وي گفتند2

 .من نيز از شما چيزي مي پرسم به من بگوييد:  در جواب ايشان گفت3
  تعميد يحيي از آسمان بود يا از مردم؟4

   ايشان با خود انديشيده، گفتند كه اگر گوييم از آسمان، هر آينه گويد چرا به او ايمان نياورديد؟5
 .مي دارند كه يحيي نبي است و اگر گوييم از انسان، تمامي قوم ما را سنگسار كنند زيرا يقين 6
 . پس جواب دادند كه نمي دانيم از كجا بود7
 . من نيز شما را نمي گويم كه اين كارها را به چه قدرت بجا مي آورم:  عيسي به ايشان گفت8

 . و اين مثَل را به مردم گفتن گرفت كه شخصي تاكستاني غرس كرد و به باغبانانش سپرده ، مدت مديدي سفر كرد9
 .اما باغبانان او را زده، تهي دست بازگردانيدند. و در موسم، غالمي نزد باغبانان فرستاد تا از ميوة باغ بدو سپارند10
 .او را نيز تازيانه زده، و بي حرمت كرده، تهي دست بازگردانيدند.  پس غالمي ديگر روانه نمود11
 .فكندنداو را نيز مجروح ساخته بيرون ا.  و باز سومي را فرستاد12
 .احترام خواهند نمود  آنگاه صاحب باغ گفت، چه كنم؟ پسر حبيب خود را مي فرستم شايد چون او را ببينند13
 . اما چون باغبانان او را ديدند، با خود تفكّر كنان گفتند، اين وارث مي باشد، بيايد او را بكشيم تا ميراث از آن ما گردد14
 پس صاحب باغ بديشان چه خواهد كرد؟. فكنده، كشتند در حال او را از باغ بيرون ا15

 .حاشا: پس چون شنيدند  گفتند.  او خواهد آمد و باغبانان را هالك كرده، باغ را به ديگران خواهد سپرد16
 پس معني اين نوشته چيست، سنگي را كه معماران رد كردند، همان سر زاويه شده است؟:  به ايشان نظر افكنده، گفت17

 هر كه بر آن سنگ افتد خُرد شود، اما اگر آن بر كسي بيفتد او را نرم خواهد ساخت؟ و 18

 آنگاه رؤساي كهنه و كاتبان خواستند كه در همان ساعت او را گرفتار سازند، ليكن از قوم ترسيدند زيرا كه دانستند كه اين مثل را دربارة ايشان 19
 .زده بود

 . دند كه خود را صالح مي نمودند تا سخني از او گرفته، او را به حكم و قدرت والي بسارند و مراقب او بوده، جاسوسان فرستا20

اي استاد مي دانيم كه تو به راستي سخن مي راني و تعليم مي دهي، و از كسي روداري نمي كني، بلكه طريق خدا را :  پس از او سؤال نموده، گفتند21
 .به صدق مي آموزي

  كه جزيه به قيصر بدهيم يا نه؟  آيا بر ما جايز هست22

 مرا براي چه امتحان مي كنيد؟ :  او چون مكر ايشان را درك كرد، بديشان گفت23

 . از قيصر است: صورت و رقمش از كيست؟ ايشان در جواب گفتند.  ديناري به من نشان دهيد24

 .داپس مال قيصر را به قيصر رد كنيد و مال خدا را به خ:  او به ايشان گفت25
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 . پس چون نتوانستند او را به سخني در نظر مردم ملزم سازند، از جواب او در عجب شده، ساكت ماندند26
  و بعضي از صدوقيان كه منكر قيامت هستند، پيش آمده، از وي سؤال كرده،27

 بي اوالد فوت شود، بايد برادرش آن زن را بگيرد اي استاد، موسي براي ما نوشته است كه اگر كسي را برادري كه زن داشته باشد بميرد و:  گفتند28
 .تا براي برادر خود نسلي آورد

 . پس هفت برادر بودند كه اولي زني گرفته، اوالد ناآورده، فوت شد29
 .     بعد دومين آن زن را گرفته، او نيز بي اوالد بمرد30

 . ه، مردند پس سومين او را رگفت و همچنين تا هفتمين و همه فرزند ناآورد31

 .  و بعد از همه، آن زن نيز وفات يافت 32

  پس در قيامت، زن كدام يك از ايشان خواهد بود، زيرا كه هر هفت او را داشتند؟ 33

 . ابناي اين عالم نكاح مي كنند و نكاح كرده مي شوند:  عيسي در جواب ايشان گفت34

 .دگان شوند، نه نكاح مي كنند و نه نكاح كرده مي شوند ليكن آناني كه مستحق رسيدن به آن عالم و قيامت مر35
 . زيرا ممكن نيست كه ديگر بميرند از آن جهت مانند فرشتگان و پسران خدا مي باشند، چونكه پسران قيامت هستند36
 . ي اسحاق و خداي يعقوب خواند و اما اينكه مردگان برمي خيزند، موسي نيز در ذكر بوته نشان داد، چنانكه خداوند را خداي ابراهيم و خدا37

 . زيرا همه نزد او زنده هستند.  و حال آنكه خداي مردگان نيست بلكه خداي زندگان است38

 .اي استاد، نيكو گفتي:  پس بعضي كاتبان در جواب گفتند39
 . و بعد از اين هيچ كس جرأت نداشت از وي سؤالي كند40
 يح پسر داود استچگونه مي گويند كه مس:  پس به ايشان گفت41

  و خود داود در كتاب زبور مي گويد، خداوند به خداوند من گفت به دست راست من بنشين 42

  تا دشمنان تو را پاي انداز تو سازم؟43

  پس چون داود او را خداوند مي خواند، چگونه پسر او مي باشد؟44

 :  و چون تمامي قوم مي شنيدند، به شاگردان خود گفت45

 . يد از كاتباني كه خراميدن در لباس دراز را مي پسندند و سالم در بازارها و صدر كنايس و باال نشستن در ضيافتها را دوست مي دارند بپرهيز46

 .اينها عذاب شديدتر خواهند يافت.  و خانه هاي بيوه زنان را مي بلعند و نماز را به رياكاري طول ميدهند47
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 .ديد كه هداياي خود را در بيت المال مي اندازند و نظر كرده، دولتمنداني را 1
 .در آنجا انداخت  و بيوه زني فقير را ديد كه دو فلس2
 .هر آينه به شما  مي گويم اين بيوة فقير از جميع آنها بيشتر انداخت:  پس گفت3
 .مي معيشت خود را انداخت زيرا كه همة ايشان زيادتي خود در هداياي خدا انداختند، ليكن اين زن از احتياج خود تما4
 :         و چون بعضي ذكر هيكل مي كردند كه به سنگهاي خوب و هدايا آراسته شده، گفت5

 .  ايامي مي آيد كه از اين چيزهايي كه مي بينيد، سنگي بر سنگي گذارده نشود، مگر اينكه به زير افكنده خواهد شد6

 ن امور كي واقع مي شود و عالمت نزديك شدن اين وقايع چيست؟اي استاد پس اي:  و از او سؤال نموده، گفتند7

 .پس از عقب ايشان مرويد. زيرا كه بسا به نام من آمده خواهند گفت كه من هستم و وقت نزديك است. احتياط كنيد كه گمراه نشويد:  گفت8
9ل ضرور است ليكن انتها در ساعت نيست و چون اخبار جنگها و فسادها را بشنويد، مضطرب مشويد زيرا كه وقوع اين امور او. 
 .قومي با قومي و مملكتي با مملكتي مقاومت خواهند كرد:  پس به ايشان گفت10
 . و زلزله هاي عظيم در جايها و قحطيها و وباها پديد و چيزهاي هولناك و عالمات بزرگ از آسمان ظاهر خواهد شد11
ند كرد و جفا نموده، شما را به كنايس و زندانها خواهند سپرد و در حضور سالطين و حكّام بجهت  و قبل از اين همه، بر شما دست اندازي خواه12

 .نام من خواهند برد
 . و اين براي شما به شهادت خواهد انجاميد13
 در دلهاي خود قرار دهيد كه براي حجت آوردن، پيشتر انديشه نكنيد،  پس14

 . هم داد كه همة دشمنان شما با آن مقاومت و مباحثه نتوانند نمود زيرا كه من به شما زباني و حكمتي خوا15

 . و شما را والدين و برادران و خويشان و دوستان تسليم خواهند كرد و بعضي از شما را به قتل خواهند رسانيد16
 . و جميع مردم به جهت نام من شما را نفرت خواهند كرد17
 . ولكن مويي از سر شما گُم نخواهد شد18
 . جانهاي خود را به صبر دريابيد19
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 . و چون بينيد كه اورشليم به لشكرها محاصره شده است، آنگاه بدانيد كه خرابي آن رسيده است20
 .   آنگاه هر كه در يهوديه باشد، به كوهستان فرار كند و هر كه در شهر باشد، بيرون رود و هر كه در صحرا بود، داخل شهر نشود21

 .مان است ايام انتقام ، تا آنچه مكتوب است تمام شود زيرا كه ه22
  .  ليكن واي بر آبستنان و شيردهندگان در آن ايام، زيرا تنگي سخت بر روي زمين و غضب بر اين قوم حادث خواهد شد23
ها خواهد شد تا زمانهاي امت ها به انجام  و به دم شمشير خواهند افتاد و در ميان جميع امت ها به اسيري خواهند رفت و اورشليم را پايمال امت 24

 .رسد
 .  و در آفتاب و ماه و ستارگان عالمات خواهد بود و بر زمين تنگي و حيرت از براي امت ها روي خواهد نمود به سبب شوريدن دريا و امواجش25

 .  د، زيرا قوات آسمان متزلزل خواهد شد و دلهاي مردم ضعف خواهد كرد از خوف و انتظار آن وقايعي كه بر ربع سكون ظاهر مي شو26

 . آنگاه پسر انسان را خواهند ديد كه بر ابري سوار شده با قوت و جالل عظيم مي آيد27
 . و چون ابتداي اين چيزها بشود، راست شده، سرهاي خود را بلند كنيد از آن جهت كه خالصي شما نزديك است28
  ساير درختان را مالحظه نماييد، و براي ايشان مثَلي گفت كه انجير و29

 . كه چون بينيد كه شكوفه مي كند، خود مي دانيد كه تابستان نزديك است30
 . و همچنين شما نيز چون مي بينيد كه اين امور واقع مي شود، بدانيد كه ملكوت خدا نزديك شده است31
 .ه نخواهد گذشت هر آينه به شما مي گويم كه تا جميع اين امور واقع نشود، اين فرق32
 . آسمان و زمين زايل مي شود ليكن سخنان من زايل  نخواهد شد33
 . پس خود را حفظ كنيد مبادا دلهاي شما از پرخوري و مستي و انديشه هاي دنيوي سنگين گردد و آن روز ناگهان بر شما آيد34
 . زيرا كه مثل دامي بر جميع سكَنة تمام روي زمين خواهد آمد35
وقت دعا كرده، بيدار باشيد تا شايستة آن شويد كه از جميع اين چيزهايي كه به وقوع خواهد پيوست نجات يابيد و در حضور پسر انسان  پس در 36

 . بايستيد

 . و روزها را در هيكل تعليم مي داد و شبها بيرون رفته، در كوه معروف زيتون بسر مي برد37
 .فتند تا كالم او را بشنوندمي شتا  و هر بامداد قوم نزد وي در هيكل38

 
22 

  و چون عيد فطيري كه به خصَح معروف است نزديك شد، 1

 . رؤساي كهنه و كاتبان مترصّد مي بودند كه چگونه او را به قتل رسانند، زيرا كه از قوم ترسيدند2
 . اما شيطان در يهوداي مسمي به اسخريوطي كه از جملة آن دوازده بود داخل گشت3
 .  رفته با رؤساي كهنه و سرداران سپاه گفتگو كرد كه چگونه او را به ايشان تسليم كند و او4

 .  ايشان شاد شده، با او عهد بستند كه نقدي به وي دهند5

 . و او قبول كرده، در صدد فرصتي برآمد كه او را در نهاني از مردم به ايشان تسليم كند6
 فصَح را ذبح كنند رسيد،  اما چون روز فطير كه در آن مي بايست 7

 .برويد و فصَح را بجهت ما آماده كنيد تا بخوريم:  پطرس و يوحنّا را فرستاده، گفت8
 در كجا مي خواهي مهيا كنيم؟ :  به وي گفتند9

  عقب وي برويد، به خانه اي كه او درآيد، از. اينك هنگامي كه داخل شهر شويد، شخصي با سبوي آب به شما برمي خورد:  ايشان را گفت10

 . و به صاحب خانه گوييد، استاد تو را مي گويد مهمانخانه كجا است تا در آن فصَح را با شاگردان خود بخورم11
 .  و باالخانه اي بزرگ و مفروش به شما نشان خواهد داد؛ در آنجا مهيا سازيد12

 .دند پس رفته چنانكه به ايشان گفته بود يافتند و فصَح را آماده كر13
 .  و چون وقت رسيد، با دوازده رسول بنشست14

 .اشتياق بي نهايت داشتم كه پيش از زحمت ديدنم، اين فصَح را با شما بخورم:  و به ايشان گفت15
 . زيرا به شما مي گويم از اين ديگر نمي خورم تا وقتي كه در ملكوت خدا تمام شود16
 .       را بگيريد و در ميان خود تقسيم كنيداين:  پس پياله اي گرفته، شكر نمود و گفت17

 . زيرا به شما مي گويم كه تا ملكوت خدا بيايد، از ميوة مو ديگر نخواهم نوشيد18
 . اين است جسد من كه براي شما داده مي شود؛ اين را به ياد من بجا آريد:  و نان را گرفته، شكر نمود و پاره كرده و به ايشان داد و گفت19

 .اين پياله عهد جديد است در خون من كه براي شما ريخته مي شود: مچنين بعد از شام پياله را گرفت و گفت و ه20
 .  ليكن اينك دست آن كسي كه مرا تسليم مي كند با من در سفره است21

 . زيرا كه پسر انسان بر حسب آنچه مقدر است، مي رود ليكن واي بر كسي كه او را تسليم كند22
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  از يكديگر شروع كردند به پرسيدن كه كدام يك از ايشان باشد كه اين كار را بكند؟ آنگاه23

 . ايشان بزرگتر مي باشد  و در ميان ايشان نزاعي نيز افتاد كه كدام يك از24

 . سالطين امت ها بر ايشان سروري مي كنند و حكّامِ خود را ولي نعمت مي خوانند:  آنگاه به ايشان گفت25

 . ما چنين مباشيد، بلكه بزرگتر از شما مثل كوچكتر باشد و پيشوا چون خادم ليكن ش26

 .  زيرا كدام يك بزرگتر است؟ آنكه به غذا نشيند يا انكه خدمت كند؟ آيا نيست آنكه نشسته است؟ ليكن من در ميان شما چون خادم هستم27

 .  و شما كساني مي باشيد كه در امتحانهاي من با من بسر برديد28

  و من ملكوتي براي شما قرار مي دهم چنانكه پدرم براي من مقرر فرمود، 29

 . تا در ملكوت من از خوان من بخوريد و بنوشيد و بر كرسيها نشسته بر دوازده سبط اسرائيل داوري كند30
 اي شمعون، اي شمعون، اينك شيطان خواست شما را چون گندم غربال كند، :  پس خداوند گفت31

 .  من براي تو دعا كردم تا ايمانت تلف نشود؛ و هنگامي كه تو بازگشت كني برادران خود را استوار نما ليكن32

 . اي خداوند حاضرم با تو بروم حتّي در زندان و در موت:  به وي گفت33

 . شناسيتو را مي گويم اي پطرس، امروز خروس بانگ نزده باشد كه سه مرتبه انكار خواهي كرد كه مرا نمي:  گفت34
 .هيچ: هنگامي كه شما را بي كيسه و توشه دان و كفش فرستادم، به هيچ چيز محتاج شديد؟ گفتند:  و به ايشان گفت35
 .كيسه دارد، آن را بردارد و همچنين توشه دان را و كسي كه شمشير ندارد جامة خود را فروخته، آن را بخرد ليكن اآلن هر كه:  پس به ايشان گفت36
ه شما مي گويم كه اين نوشته در من مي بايد به انجام رسيد، يعني با گناهكاران محسوب شد؛ زيرا هر چه در خصوص من است، انقضا  زيرا ب37

 . دارد

 .كافي است: به ايشان گفت. اي خداوند اينك دو شمشير:  گفتند38
 . و بر حسب عادت بيرون شده، به كوه زيتون رفت و شاگردانش از عقب او رفتند39
 . دعا كنيد تا در امتحان نيفتيد:  و چون به آن موضع رسيد، به ايشان گفت40

 :و از ايشان به مسافت پرتاب سنگي درو شده، به زانو درآمد و دعا كرده، گفت 41
 . اي پدر اگر بخواهي اين پياله را از من بگردان، ليكن نه خواهش من بلكه ارادة تو42
 .هر شده، او را تقويت مي نمود و فرشته اي از آسمان بر او ظا43
 .  پس به مجاهده افتاده، به سعي بليغ تر دعا كرد، چنانكه عرق او مثل قطرات خون بود كه بر زمين مي ريخت44

 . پس از دعا برخاسته، نزد شاگردان خود آمده، ايشان را از حزن در خواب يافت45
 ! كنيد تا در امتحان نيفتيدبراي چه در خواب هستيد؟ برخاسته، دعا:  به ايشان گفت46
 . و سخن هنوز بر زبانش بود كه ناگاه جمعي آمدند و يكي از آن دوازده كه يهودا نام داشت بر ديگران سبقت جسته، نزد عيسي آمد تا او را ببوسد47
 اي يهودا آيا به بوسه پسر انسان را تسليم مي كني؟:  عيسي بدو گفت48

 خداوندا به شمشير بزنيم؟: ود، عرض كردند رفقايش چون ديدند كه چه مي ش49

 . و يكي از ايشان، غالم رئيس را زده، گوش راست او را از تن جدا كرد50
 .و گوش او را لمس نموده، شفا داد. تا به اين بگذاريد:  عيسي متوجه شده گفت51
 .گويا بر دزد با شمشير ها و چوبها بيرون آمديد: گفت پس عيسي به رؤساي كهنه و سرداران سپاه هيكل و مشايخي كه نزد او آمده بودند 52
 . وقاي كه هر روزه در هيكل با شما مي بودم دست بر من دراز نكرديد، ليكن اين است ساعت شما و قدرت ظلمت53
 . پس او را گرفته، بردند و به سراي رئيس كهنه آوردند و پطرس از دور از عقب مي آمد54
 .ش افروخته، گردش نشسته بودند، پطرس در ميان ايشان بنشست و چون در ميان ايوان آت55
 .اين شخص هم با او مي بود:  آنگاه كنيزي چون او را در روشني آتش نشسته ديد، بر او چشم دوخته، گفت56
 .اي زن او را نمي شناسم:  او وي را انكار كرده، گفت57
 .اي مرد، من نيستم: پطرس گفت. يتو از اينها هست:  بعد از زماني ديگري او را ديده گفت58
 . بلّاشك اين شخص از رفقاي او است زيرا كه جليلي هم هست:  و چون تخميناً يك ساعت گذشت، يكي ديگر با تأكيد گفت59

 . اي مرد نمي دانم چه مي گويي؟ در همان ساعت اين را مي گفت، خروس بانگ زد:  پطرس گفت60

پس پطرس آن كالمي را كه خداوند به وي گفته بود به خاطر آورد كه قبل از بانگ زدن خروس سه . رس نظر افكند آنگاه خداوند روگردانيده، به پط61
 . مرتبه مرا انكار خواهي كرد

 . پس پطرس بيرون رفته، زار زار بگريست62
 . و كساني كه عيسي را گرفته بودند، او را تازيانه زده، استهزا نمودند63
 كه تو را زده است؟! نبوت كن: پانچه بر رويش زدند و از وي سؤال كرده، گفتند و چشم او را بسته ط64
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 . و بسيار كفر ديگر به وي گفتند65
  و چون روز شد، اهل شوراي قوم يعني رؤساي كهنه و كاتبان فراهم آمده، در مجلس  خود او را آورده، 66

 . اگر به شما گويم مرا تصديق نخواهيد كرد:او به ايشان گفت. اگر تو مسيح هستي به ما بگو:  گفتند67
 . و اگر از شما سؤال كنم جواب نمي دهيد و مرا رها نمي كنيد68
 .  ليكن بعد از اين پسر انسان به طرف راست قوت خدا خواهد نشست69

 . شما مي گوييد كه من هستم: پس تو پسر خدا هستي؟ او به ايشان گفت:  همه گفتند70

 . را چه حاجت به شهادت است، زيرا خود از زبانش شنيديمديگر ما:  گفتند71
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 . پس تمام جماعت ايشان برخاسته، او را نزد پيالطس بردند1
اين شخص را يافته ايم كه قوم را گمراه مي كند و از جزيه دادن به قيصر منع مي نمايد و مي گويد كه خود :  و شكايت بر او آغاز نموده، گفتند2

 . استمسيح و پادشاه
 .تو مي گويي: آيا تو پادشاه يهود هستي؟ او در جواب وي گفت:  پس پيالطس از وي پرسيده، گفت3
 . آنگاه پيالطس به رؤساي كهنه و جميع قوم گفت كه در اين شخص هيچ عيبي نمي يابم4
 .نجا تعليم مي دهد ايشان شدت نموده، گفتند كه قوم را مي شوراند و در تمام يهوديه از جليل گرفته تا به اي5
  چون پيالطُس نام جليل را شنيد، پرسيد كه آيا اين مرد جليلي است؟ 6

 .  و چون مطّلع شد كه از واليت هيروديس است او را نزد وي فرستاد، چونكه هيروديس در آن ايام در اورشليم بود7

ود و مي خواست او را ببيند چونكه شهرت او را بسيار شنيده بود و  اما هيروديس چون عيسي را ديد، بغايت شاد گرديد زيرا كه مدت مديدي ب8
 .مترصّد مي بود كه معجزه اي از او بيند

 . پس چيزهاي بسيار از وي پرسيد ليكن به وي هيچ جواب نداد9
 . و رؤساي كهنه و كاتبان حاضر شده، به شدت تمام بر وي شكايت مي نمودند10
 .و را افتضاح نموده و استهزا كرده، لباس فاخر بر او پوشانيد و نزد پيالطس او را باز فرستاد پس هيروديس با لشكريان خود ا11
 . و در همان روز پيالطس و هيروديس با يكديگر مصالحه كردند، زيرا قبل از آن در ميانشان عداوتي بود12
  پس پيالطس روساي كهنه و سرداران و قوم را خوانده،13

الحال من او را در حضور شما امتحان كردم و از آنچه بر او ادعا مي كنيد اثري . مرد را نزد من آوريد كه قوم را مي شورانداين :  به ايشان گفت14
 .نيافتم

 . و نه هيروديس هم زيرا كه شما را نزد او فرستادم و اينك هيچ عمل  مستوجب قتل از او صادر نشده است15
 . رد پس او را تنبيه نموده، رها خواهم ك16

 .   زيرا او را الزم بود كه هر عيدي كسي را براي ايشان آزاد كند17

 . او را هالك كن و برابا را براي ما رها فرما:  آنگاه همه فرياد كرده، گفتند18

 . و او شخصي بود كه به سبب شورش و قتلي كه در شهر واقع شده بود، در زندان افكنده شده بود19
 .، خواست كه عيسي را رها كند باز پيالطُس ندا كرده20
 .او را مصلوب كن، مصلوب كن:  ليكن ايشان فرياد زده گفتند21
 . پس او را تأديب كرده رها مي كنم. چرا؟ چه بدي كرده است؟ من در او هيچ علّت قتل نيافتم:  بار سوم به ايشان گفت22

 .ود و آوازهاي ايشان و رؤساي كهنه غالب آمد اما ايشان به صداهاي بلند مبالغه نموده، خواستند كه مصلوب ش23
 .  پس پيالطس فرمود كه بر حسب خواهش ايشان بشود24

 . و آن كس را كه سبب شورش و قتل در زندان حبس بود كه خواستند، رها كرد و عيسي را به خواهش ايشان سپرد25
 .ساخته، صليب را بر او گذاردند تا از عقب عيسي ببرد و چون او را مي بردند، شمعون قيرواني را كه از صحرا مي آمد مجبور 26
 .  و گروهي بسيار از قوم و زناني كه سينه مي زند و براي او ماتم مي گرفتند، در عقب او افتادند27

 .نيد آنگاه عيسي به سوي آن زنان روي گردانيده، اي دختران اورشليم براي من گريه مكنيد، بلكه بجهت خود و اوالد خود ماتم ك28
 . زيرا اينك ايامي مي آيد كه در آنها خواهند گفت، خوشابحال نازدگان و رحمهايي كه بار نياوردند و پستانهايي كه شير ندادند29
 .  و در آن هنگام به كوهها خواهند گفت كه بر ما بيفتيد و به تلّها كه مرا را پنهان كنيد30

  چوب خشك چه خواهد شد؟ زيرا اگر اين كارها را به چوب تر كردند، به31

 .  و دو نفر ديگر را كه خطاكار بودند نيز آوردند تا ايشان را با او بكشند32

 . و چون به موضعي كه آن را كاسة سر مي گويند رسيدند، او را در آنجا با آن دو خطاكار، يكي بر طرف راست و ديگري بر چپ او مصلوب كردند33

837



 .پس جامه هاي او تقسيم كردند و قرعه افكندند. مرز، زيرا كه نمي دانند چه مي كننداي پدر اينها را بيا:  عيسي گفت34
پس اگر او مسيح و برگزيدة خدا مي باشد . ديگران را نجات داد: و بزرگان نيز تمسخركنان با ايشان مي گفتند.  و گروهي به تماشا ايستاده بودند35

 . خود را برهاند

 ا مي كردند و آمده، او را سركه مي دادند، و سپاهيان نيز او را استهز36

 . يهود هستي خود را نجات دهد اگر تو پادشاه:  و مي گفتند37

 . و بر سر او تقصيرنامه اي نوشتند به خطّ يوناني و رومي و عبراني كه اين است پادشاه يهود38
 .ا و ما را برهان و يكي از آن دو خطاكارِ مصلوب بر وي كفر گفت كه اگر تو مسيح هستي خود ر39
 .مگر تو از خدا نمي ترسي؟ چونكه تو نيز زير همين حكمي:  اما ديگري جواب داده، او را نهيب كرد و گفت40
 . و اما ما به انصاف، چونكه جزاي اعمال خود را يافته ايم، ليكن اين شخص هيچ كار بي جا نكرده است41
 .  هنگامي كه به ملكوت خود آيياي خداوند، مرا به ياد آور:  پس به عيسي گفت42

 .هر آينه به تو مي گويم امروز با من در فردوس خواهي بود:  عيسي به وي گفت43
 . و تخميناَ از ساعت ششم تا ساعت نهم، ظلمت تمام زمين را فرا گرفت44
 .  و خورشيد تاريك گشت و پردة قدس از ميان بشكافت45 

 .اين را بگفت و جان را تسليم نمود.  اي پدر به دستهاي تو روح خود را مي سپارم: و عيسي به آواز بلند صدا زده، گفت46
 . در حقيقت، اين مرد صالح بود:  اما يوزباشي چون اين ماجرا را ديد، خدا را تمجيد كرده، گفت47

 . و تمامي گروه كه براي تماشا جمع شده بودند چون اين وقايع را ديدند، سينه زنان برگشتند48
 .و جميع آشنايان او از دور ايستاده بودند، با زناني كه از جليل او را متابعت كرده بودند تا اين امور را ببينند 49
   و اينك يوسف نامي از اهل شورا كه مرد نيكو و صالح بود،50
  را مي كشيد،      كه در راي و عمل ايشان مشاركت نداشت و از اهل رامه، بلدي از بالد يهود بود و انتظار ملكوت خدا51

 . نزديك پيالطس آمده، جسد عيسي را طلب نمود52 
 . پس آن را پايين آورده، در كتان پيچيد و در قبري كه از سنگ تراشيده بود و هيچ كس ابداً در آن دفن نشده بود سپرد53 
 . شدن بدن او را ديدند و زناني كه در عقب او از جليل آمده بودند، از پي او رفتند و قبر و چگونگي گذاشته54 
 . پس برگشته، حنوط و عطريات مهيا ساختند و روز سبت را به حسب حكم آرام گرفتند56 
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 . پس در روز اول هفته، هنگام سپيدة صبح، حنوطي را كه درست كرده بودند با خود برداشته، به سر قبر آمدند و بعضي ديگران همراه ايشان1
 .طانيده ديدند و سنگ را از قبر غل2
 . چون داخل شدند، جسد خداوند عيسي را نيافتند3
 . و واقع شد هنگامي كه ايشان از اين امر متحير بودند كه ناگاه دو مرد در لباس درخشنده نزد ايشان بايستادند4
 ن مردگان مي طلبيد؟چرا زنده را در ميا: بودند، به ايشان گفتند  و چون ترسان شده، سرهاي خود را به سوي زمين افكنده5

 به ياد آوردي كه چگونه وقتي كه در جليل با شما بود شما را خبر داده، .  در اينجا نيست، بلكه برخاسته است6

 . گفت، ضروري است كه پسر انسان به دست مردم گناهكار تسليم شده، مصلوب گردد و روز سوم برخيزد7
 . پس سخنان او را به خاطر آوردند8
 . ر برگشته، آن يازده و ديگران را از همه اين امور مطّلع ساختند و از سر قب9

 .  و مريم مجدليه و يونا و مريم مادر يعقوب و ديگر رفقاي ايشان بودند كه رسوالن را از اين چيزها مطّلع ساختند10

 . ليكن سخنان زنان را هذيان پنداشته، باور نكردند11
 .و از اين ماجرا در عجب شده، به خانة خود رفت. وي قبر رفت و خم شده، كفن را تنها گذاشته ديد اما پطرس برخاسته، دوان دوان به س12
  . و اينك در همان روز دو نفر از ايشان مي رفتند به سوي قريه اي كه از اورشليم به مسافت شصت تير پرتاب دور بود و عموآس نام داشت13
 . كردند و با يكديگر از تمام اين وقايع گفتگو مي14
 . و چون ايشان در مكالمه و مباحثه مي بودند، ناگاه خود عيسي نزديك شده، با ايشان همراه شد15
 .  ولي چشمان ايشان بسته شد تا او را نشناسند16

 مي پيماييد؟  چه حرفها است كه با هم مي زنيد و راه را به كدورت:  او به ايشان گفت17

 مگر تو در اورشليم غريب و تنها هستي و از آنچه در اين ايام در اينجا واقع شد واقف نيستي؟ : واب وي گفت يكي كه كليوپاس نام داشت در ج18

 دربارةعيسي ناصري كه مردي بود نبي و قادر در فعل و قول در حضور خدا و تمام قوم، : گفتندشچه چيز است؟ :  به ايشان گفت19

 . فتواي قتل سپردند و او را مصلوب ساختند و چگونه رؤساي كهنه و حكّام ما او را به20
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 و عالوه بر همه اين، امروز از وقوع اين امور روز سوم است،.  اما ما اميدوار بوديم كه همين است آنكه مي بايد اسرائيل را نجات دهد21

  و بعضي از زنان ما هم ما را به حيرت انداختند كه بامدادان نزد قبر رفتند،22

 .نيافته، آمدند و گفتند كه فرشتگان را در رؤيا ديديم كه گفتند او زنده شده است و جسد او را 23
 . و جمعي از رفقاي ما به سر قبر رفته، آن چنانكه زنان گفته بودند يافتند، ليكن او را نديدند24
 .اي بي فهمان و سست دالن از ايمان آوردن به آنچه انبيا گفته اند:  او به ايشان گفت25
 نمي بايست كه مسيح اين زحمات را ببيند تا به جالل خود برسد؟ آيا 26

 . پس از موسي و ساير انبيا شروع كرده، اخبار خود را در تمام كتب براي ايشان شرح فرمود27
 . و چون به آن دهي كه عازم آن بودند رسيدند، او قصد نمود كه دورتر رود28
 .با ايشان توقّف نمود. پس داخل  گشته. چونكه شب نزديك است و روز به آخر رسيده.  و ايشان الحاح كرده، گفتند كه با ما باش29
 . و چون با ايشان نشسته بود، نان را گرفته، بركت داد و پاره كرده، به ايشان داد30
 . و در ساعت از ايشان غايب شد.  ناگاه چشمانشان باز شده، او را شناختند31

 ل درون ما نمي سوخت، وقتي كه در راه با ما تكلّم مي نمود و كتب را بجهت ما تفسير مي كرد؟ آيا در د:  پس با يكديگر گفتند32

  و در آن ساعت برخاسته، به اورشليم مراجعت كردند و آن يازده را يافتند كه با رفقاي خود جمع شده       33

 . خداوند در حقيقت برخاسته و به شمعون ظاهر شده است:  مي گفتند34

 .آن دو نفر نيز از سرگذشت سر راه و كيفيت شاختن او هنگام پاره كردن نان خبر دادند و 35
 .سالم بر شما باد: به ايشان گفت.  و ايشان در اين گفتگو مي بودند كه ناگاه عيسي خود را در ميان ايشان ايستاده 36
 . اما ايشان ترسان و لرزان شده، گمان بردند كه روحي مي بينند37
 چرا مضطرب شديد و براي چه در دلهاي شما شبهات روي مي دهد؟ : ايشان گفت به 38

 دستها و پاهايم را مالحظه كنيد كه من خود هستم و دست بر من گذارده ببينيد، زيرا كه روح گوشت و استخوان ندارد، چنانكه مي نگريد كه در من 39
 . است

 . ن داد اين را گفت و دستها و پايهاي خود را بديشان نشا40

 چيز خوراكي در اينجا داريد؟    :  و چون ايشان هنوز از خوشي تصديق نكرده، در عجب مانده بودند، به ايشان گفت41

 .  پس قدري از ماهي بريان و از شانة عسل به وي داند 42

 . پس آن را گرفته پيش ايشان بخورد43
 گفتم ضروري است كه در آنچه تورات موسي و صحف انبيا و زبور درباره من همين است سخناني كه وقتي با شما بودم:  و به ايشان گفت44

 .مكتوب است به انجام رسد
 . و در آن وقت ذهن ايشان را روشن كرد تا كتب را بفهمند45
 . بر همين منوال مكتوب است و بدينطور سزاوار بود كه مسيح زحمت كشد و روز سوم از مردگان برخيزد:  و به ايشان گفت46

 . و از اورشليم شروع كرده، موعظه به توبه و آمرزش گناهان در همة امت ها به نام او كرده شود47
 . و شما شاهد بر اين امور هستيد48
 .پس شما در اورشليم بمانيد تا وقتي كه به قوت از اعلي آراسته شويد.  و اينك، من موعود پدر خود را بر شما مي فرستم49
 .  ن از هشر تا بيت عينا برد و دستهاي خود را بلند كرده، ايشان را بركت داد پس ايشان را بيرو50

 .   و چنين شد كه در حين بركت دادن ايشان، از ايشان جدا گشته، به سوي آسمان باال برده شد51

 . پس او را پرستش كرده، با خوشي عظيم به سوي اورشليم برگشتند52
 .آمين.  حمد و سپاس مي گفتند و پيوسته در هيكل مانده، خدا را53
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 انجيل يوحنّا
 

 
1 

 .در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود  1
 . همان در ابتدا نزد خدا بود2
 . همه چيز به واسطة او آفريده شد و به غير از او چيزي از موجودات وجود نيافت3
 . در او حيات بود و حيات نور انسان بود4
 .ا درنيافت و نور در تاريكي مي درخشد و تاريكي آن ر5

 شخصي از جانب خدا فرستاده شد كه اسمش يحيي بود؛ 6 

 . او براي شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد تا همه به وسيلة او ايمان آورند7
 . او آن نور نبود بلكه آمد تا بر نور شهادت دهد8
 . آن نورِ حقيقي بود كه هر انسان را منور مي گرداند و در جهان آمدني بود9
 . در جهان بود و جهان به واسطة او آفريده شد و جهان او را نشناخت او10
  به نزد خاصّان خود آمد و خاصّانش او را نپذيرفتند؛11

  و اما به آن كساني كه او را قبول كردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، يعني به هر كه به اسم او ايمان آورد،12

 . نه از خواهش مردم، بلكه از خدا تولّد يافتند كه نه خون و نه از خواهش جسد و13

 .و كلمه جسم گرديد و ميان ما ساكن شد، پر از فيض و راستي؛ و جالل او را ديديم، جاللي شايستة پسر يگانة پدر 14 
 .من شده است زيرا كه بر من مقدم بوداين است آنكه دربارة او گفتم آنكه بعد از من مي آيد، پيش از :  و يحيي بر او شهادت داد و ندا كرده، مي گفت15
  و از پري او جميع ما بهره يافتيم و فيض به عوض فيض، 16

  .   زيرا شريعت به وسيلة موسي عطا شد، اما فيض و راستي به وسيلة عيسي مسيح رسيد17
 . خدا را هرگز كسي نديده است؛ پسر يگانه اي كه در آغوش پدر است، همان او را ظاهر كرد18

 و اين است شهادت يحيي در وقتي كه يهوديان از اورشليم كاهنان و الويان را فرستادند تا از او سؤال كنند كه تو كيستي؛ 19 

 . كه معترف شد و انكار ننمود، بلكه اقرار كرد كه من مسيح نيستم20
 .    هستي؟ جواب داد كه نيآيا تو نبي. .نيستم: پس تو چه؟ آيا تو الياس هستي؟ گفت:  آنگاه از او سؤال كردند21

 پس تو كيستي تا به آن كساني كه ما را فرستادند جواب بريم؟ دربارة خود چه مي گويي؟:  آنگاه بدو گفتند22

 .من صداي نداكننده اي در بيابانم كه راه خداوند را راست كنيد، چنانكه اشعيا نبي گفت:  گفت23
 .و فرستادگان از فريسيان بودند 24
 اگر تو مسيح و الياس و آن نبي نيستي، پس براي چه تعميد مي دهي؟   : او سؤال كرده، گفتند پس از 25

 .من به آب تعميد مي دهم و در ميان شما كسي ايستاده است كه شما او را نمي شناسيد:  يحيي در جواب ايشان گفت26
 .يق نيستم كه بند نعلينش را باز كنممن ال  و او آن است كه بعد از من مي آيد، اما پيش از من شده است، كه27
 . و اين در بيت عبره كه آن طرف اُردن است، در جايي كه يحيي تعميد مي داد واقع گشت28

 !اينك برة خدا كه گناه جهان را برمي دارد: پس گفت. و در فرداي آن روز يحيي عيسي را ديد كه به جانب او مي آيد 29 
 .ة او گفتم كه مردي بعد از من مي آيد كه پيش از من شده است زيرا كه بر من مقدم بود اين است آنكه من دربار30
 . و من او را نشناختم، ليكن تا او به اسرائيل ظاهر گردد، براي همين من آمده به آب تعميد مي دادم31
 . رار گرفتروح را ديدم كه مثل كبوتري از آسمان نازل شده، بر او ق:  پس يحيي شهادت داده، گفت32

 و من او را نشناختم، ليكن او كه مرا فرستاد تا به آب تعميد دهم، همان به من گفت بر هر كسي بيني كه روح نازل شده، بر او قرار گرفت، همان است او 33
 .كه به روح القدس تعميد مي دهد

 . و من ديده شهادت مي دهم كه اين است پسر خدا34 

 .  دو نفر از شاگردان خود ايستاده بودو در روز بعد نيز يحيي با 35

 . اينك برة خدا:  ناگاه عيسي را ديد كه راه  مي رود؛ و گفت36

 . و چون آن دو شاگرد كالم او را شنيدند، از پي عيسي روانه شدند37

840



 : بديشان گفت.  پس عيسي روي گردانيده، آن دو نفر را ديد كه از عقب مي آيند38

 ربي يعني اي معلّم در كجا منزل مي نمايي؟: فتند چه مي خواهيد؟ بدو گ39

 .آنگاه آمده و ديدند كه كجا منزل دارد، و آن روز نزد او بماندند و قريب به ساعت دهم بود. بياييد و ببينيد:  بديشان گفت40

 .و يكي از آن دو كه سخن يحيي را شنيده، پيروي او نمودند، اندرياس برادر شمعون پطرس بود 41 
: و چون او را نزد عيسي آورد، عيسي بدو نگريسته، گفت. يافتيم) كه ترجمة آن كَرِستُس است(مسيح را : و اول برادر خود شمعون را يافته، به او گفت ا42

  .تو شمعون پسر يونا هستي؛ و اكنون كيفا خوانده خواهي شد كه ترجمة آن پطرس است

 . از عقب من بيا: نه شود، فيلپس را يافته، بدو گفتبامدادان چون عيسي خواست به سوي جليل روا 43

 . و فيلپس از بيت صيدا از شهر اندرياس و پطرس بود44
 .آن كسي را كه موسي در تورات و انبيا مذكور داشته اند، يافته ايم كه عيسي پسر يوسف ناصري است:  فيلپس نَتَنائيل را يافته، بدو گفت45
 .بيا و ببين: شود كه از ناصره چيزي خوب پيدا شود؟ فيلپس بدو گفتمگر مي :  نتنائيل بدو گفت46
 .اينك اسرائيلي حقيقي كه در او مكري نيست:  و عيسي چون ديد كه نتنائيل به سوي او مي آيد، دربارة او گفت47
 ند، در حيني كه زير درخت انجير بودي تو را ديدمقبل از آنكه فيلپس تو را دعوت ك: مرا از كجا مي شناسي؟ عيسي در جواب وي گفت:  نتنائيل بدو گفت48

 !تو پادشاه اسرائيل هستي! اي استاد تو پسر خدايي:  نتنائيل در جواب او گفت49
 .آيا از اينكه به تو گفتم كه تو را زير درخت انجير ديدم، ايمان آوردي؟ بعد از اين چيزهاي بزرگتر خواهي ديد:  عيسي در جواب او گفت50

 .آمين آمين به شما مي گويم كه از اكنون آسمان را گشاده، و فرشتگان خدا را كه بر پسر انسان صعود و نزول مي كنند خواهيد ديد:  گفتپس بدو 51
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  .و در روز سوم، در قاناي جليل عروسي بود و مادر عيسي در آنجا بود 1 

 . عيسي و شاگردانش را نيز به عروسي دعوت كردند2
 . شراب ندارند: م شد، مادر عيسي بدو گفت و چون شراب تما3

 .اي زن مرا با تو چه كار است؟ ساعت من هنوز نرسيده است:  عيسي به وي گفت4
 .دهرچه به شما مي گويد بكني:  مادرش به نوكران گفت5 
 .و در آنجا شش قدح سنگي برحسب تطهير يهود نهاده بودند كه هر يك گنجايش دو يا سه كيل داشت 6
 . و آنها لبريز كردند. قدحها را از آب پر كنيد: بديشان گفت عيسي 7

 پس بردند؛.اآلن برداريد و به نزد رئيس مجلس ببريد:  پس بديشان گفت8

 و چون رئيس مجلس آن آب را كه شراب گرديده بود، بچشيد و ندانست كه از كجا است، ليكن نوكراني كه آب را كشيده بودند، مي دانستند، رئيس مجلس 9
 :داماد را مخاطب ساخته، بدو گفت

 ليكن تو شراب خوب را تا حال نگاه داشتي؟.  هر كسي شراب خوب را اول مي آورد و چون مست شدند، بدتر از آن10

 .و اين ابتداي معجزاتي است كه از عيسي در قاناي جليل صادر گشت و جالل خود را ظاهر كرد و شاگردانش به او ايمان آوردند 11 
 .عد از آن او با مادر و برادران و شاگردان خود به كفرناحوم آمد و در آنجا ايامي كم ماندند و ب12

 و چون عيد فصَحِ يهود نزديك بود، عيسي به اورشليم رفت، 13

 .  و در هيكل، فروشندگان گاو و گوسفند و كبوتر و صرافان را نشسته يافت14

  از هيكل بيرون نمود، هم گوسفندان و گاوان را، و نقود صرافان را ريخت و تختهاي ايشان را واژگون ساخت، پس تازيانه اي از ريسمان ساخته، همه را15

 .اينها را از اينجا بريد و خانة پدر مرا خانة تجارت مسازيد:  و به كبوترفروشان گفت16
 ).غيرت خانة تو مرا خورده است:  آنگاه شاگردان او را ياد آمد كه مكتوب است17

  به ما چه عالمت مي نمايي كه اين كارها را مي كني؟: پس يهوديان روي به او آورده، گفتند 18
 .اين قدس را خراب كنيد كه در سه روز آن را برپا خواهم نمود:  عيسي در جواب ايشان گفت19
 وز آن را برپا مي كني؟ در عرصة چهل و شش سال  اين قدس را بنا نموده اند؛ آيا تو در سه ر:  آنگاه يهوديان گفتند20

 . ليكن او دربارة قدس جسد خود سخن مي گفت21
 .آنگاه به كتاب و به كالمي كه عيسي گفته بود، ايمان آوردند.  پس وقتي كه از مردگان برخاست شاگردانش را به خاطر آمد كه اين را بديشان گفته بود22

 .ون معجزاتي را كه از او صادر مي گشت ديدند، به اسم او ايمان آوردندو هنگامي كه در عيد فصَح در اورشليم بود بسياري چ 23 
 . ليكن عيسي خويشتن را بديشان مؤتَمن نساخت، زيرا كه او همه را مي شناخت24
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 . و از آنجا كه احتياج نداشت كه كسي دربارة انسان شهادت دهد، زيرا خود آنچه در انسان بود مي دانست25
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 .ان نيقوديموس نام از رؤساي يهود بودو شخصي فريسي 1 
اي استاد مي دانيم كه تو معلّم هستي كه از جانب خدا آمده اي زيرا هيچ كس نمي تواند معجزاتي را كه تو مي :  او در شب نزد عيسي آمده، به وي گفت2

 .نمايي بنمايد، جز اينكه خدا با وي باشد
 . يم اگر كسي از سرِ نو مولود نشود، ملكوت خدا را نمي تواند ديدآمين آمين به تو مي گو:  عيسي در جواب او گفت3

 چگونه ممكن است كه انساني كه پير شده باشد، مولود گردد؟ آيا مي شود كه بار ديگر داخل شكم مادر گشته، مولود شود؟ :  نيقوديموس بدو گفت4

 . مولود نگردد، ممكن نيست كه داخل ملكوت خدا شودآمين، آمين به تو مي گويم اگر كسي از آب و روح:  عيسي در جواب گفت5
 . آنچه از جسم مولود شد، جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است6
 . عجب مدار كه به تو گفتم بايد شما از سر نو مولود گرديد7
 .همچنين است هر كه از روح مولود گردد. ا مي رودكجا مي آيد و به كج   باد هر جا كه مي خواهد مي وزد و صداي آن را مي شنوي ليكن نمي داني از8

 چگونه ممكن است كه چنين شود؟: نيقوديموس در جواب وي گفت 9 

 آيا تو معلّم اسرائيل هستي و اين را نمي داني؟:  عيسي در جواب وي گفت10

 . دهيم و شهادت ما را قبول نمي كنيد آمين، آمين به تو مي گويم آنچه  مي دانيم، مي گوييم و به آنچه ديده ايم، شهادت    مي11
 پس هرگاه به امور آسماني با شما سخن رانم چگونه تصديق خواهيد نمود؟.  چون شما را از امور زميني سخن گفتم، باور نكرديد12

 . و كسي به آسمان باال نرفت مگر آن كس كه از آسمان پايين آمد يعني پسر انسان كه در آسمان است13
 ه موسي مار در بيابان بلند نمود، همچنين پسر انسان نيز بايد بلند كرده شود، و همچنان ك14

 . تا هر كه به او ايمان آرد هالك نگردد، بلكه حيات جاوداني يابد15
 .ابد زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود كه پسر يگانة خود را داد تا هر كه به او ايمان آورد، هالك نگردد بلكه حيات جاوداني ي16
 . زيرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوري كند، بلكه تا به وسيلة او جهان نجات يابد17
 .  آنكه به او ايمان آرد، بر او حكم نشود؛ اما هر كه ايمان نياورد اآلن بر او حكم شده است، بجهت آنكه به اسم پسر يگانة خدا ايمان نياورده18

 .ه نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بيشتر از نور دوست داشتند، از آنجا كه اعمال ايشان بد است و حكم اين است ك19
 . زيرا هر كه عمل بد مي كند، روشني را دشمن دارد و پيش روشني نمي آيد، مبادا اعمال او توبيخ شود20
 ).هويدا گردد كه در خدا كرده شده است و ليكن كسي كه به راستي عمل مي كند پيش روشني مي آيد تا آنكه اعمال او 21

 .و بعد از آن عيسي با شاگردانش خود به زمين يهوديه آمد و با ايشان در آنجا بسر برده، تعميد مي داد 22
  يحيي نيز در عينُون، نزديك ساليم تعميد مي داد زيرا كه در آنجا آب بسيار بود و مردم مي آمدند و تعميد مي گرفتند،23

 .ه يحيي هنوز در زندان حبس نشده بود چونك24
 . آنگاه در خصوص تطهير، در ميان شاگردان يحيي و يهوديان مباحثه شد25
دادي، اكنون او تعميد مي دهد و همه  اي استاد، آن شخصي كه با تو در آنطرف رود اردن بود و تو براي او شهادت: به او گفتند  پس به نزد يحيي آمده،26

 .نزد او مي آيند
 .هيچ كس چيزي نمي تواند يافت، مگر آنكه از آسمان بدو داده شود: يحيي در جواب گفت 27
  . شما خود بر من شاهد هستيد كه گفتم من مسيح نيستم بلكه پيش روي او فرستاده شدم28
پس اين خوشي من كامل . ر خشنود مي گردد كسي كه عروس دارد داماد است، اما دوست داماد كه ايستاده آواز او را مي شنود، از آواز داماد بسيا29

 .گرديد
 .  مي بايد كه او افزوده شود و من ناقص گردم30

 . كه او از باال مي آيد، باالي همه است و آنكه از زمين است زميني است و زمين تكلّم مي كند؛ اما او كه آسماني مي آيد باالي همه است31
  .ي دهد و هيچ كس شهادت او را قبول نمي كند و آنچه را ديد و شنيد، به آن شهادت م32
 .  و كسي كه شهادت او را قبول كرد، مهر كرده است بر اينكه خدا راست است33

 .    زيرا آن كسي را كه خدا فرستاد، به كالم خدا تكلّم مي نمايد، چونكه خدا روح را به ميزان عطا نمي كند34

 . بدست او سپرده استچيز را  پدر پسر را محبت مي نمايد و همه35
 . آنكه به پسر ايمان آورده باشد، حيات جاوداني دارد و آنكه به پسر ايمان نياورد حيات را نخواهد ديد، بلكه غضب خدا بر او مي ماند36
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 و چون خداوند دانست كه فريسيان مطّلع شده اند كه عيسي بيشتر از يحيي شاگرد پيدا كرده، تعميد مي دهد، 1 

 نكه خود عيسي تعميد نمي داد بلكه شاگردانش، با اي2

 . يهوديه را گذارده، باز به جانب جليل رفت3

 و الزم بود كه از سامره عبور كند 4

 .  پس به شهري از سامره كه سوخار نام داشت، نزديك به آن موضعي كه يعقوب به پسر خود يوسف داده بود رسيد5

  سفر خسته شده، همچنين بر سر چاه نشسته بود و قريب به ساعت ششم بودپس عيسي از.  و در آنجا چاه يعقوب بود6

 .جرعه اي آب به من بنوشان: عيسي بدو گفت.  كه زني سامري بجهت آب كشيدن آمد7
 . زيرا شاگردانش بجهت خريدن خوراك به شهر رفته بودند8
 .ه زن سامري مي باشم؟ زيرا كه يهود با سامريان معاشرت ندارندچگونه تو يهود هستي از من آب مي خواهي و حال آنك:  زن سامري بدو گفت9
اگر بخشش خدا را مي دانستي و كيست كه به تو مي گويد آب به من بده، هر آينه تو از او خواهش مي كردي و او به تو آب زنده :  عيسي در جواب گفت10

 .عطا مي كرد
  از كجا آب زنده داري؟پس. اي آقا دلو نداري و چاه عميق است:  زن بدو گفت11

 داد و خود و پسران و مواشي او از آن مي آشاميدند؟  آيا تو از پدر ما يعقوب بزرگتر هستي كه چاه را به ما12

 هر كه از اين آب بنوشد باز تشنه گردد،:  عيسي در جواب او گفت13

لكه آن آبي كه به او مي دهم در او چشمة آبي گردد كه تا حيات جاوداني مي تشنه نخواهد شد، ب كسي كه از آبي كه من به او مي دهم بنوشد، ابداً  ليكن14
 .جوشد

 .اي آقا آن آب را به من بده تا ديگر تشنه نگردم و به اينجا بجهت آب كشيدن نيايم:  زن بدو گفت15
 . برو و شوهر خود را بخوان و در اينجا بيا: عيسي به او گفت 16

 !نيكو گفتي كه شوهر نداري: عيسي بدو گفت. ارمشوهر ند:  زن در جواب او گفت17
 !اين سخن را راست گفتي!  زيرا كه پنج شوهر داشتي و آنكه اآلن داري شوهر تو نيست18
 ! اي آقا مي بينم كه تو نبي هستي:  زن بدو گفت19

 .بادت بايد نمود پدران ما در اين كوه پرستش مي كردند و شما مي گوييد كه در اورشليم جايي است كه در آن ع20
 .اي زن مرا تصديق كن كه ساعتي مي آيد كه نه در اين كوه و نه در اورشليم پدر را پرستش خواهيد كرد:  عيسي بدو گفت21
 . شما آنچه را كه نمي دانيد مي پرستيد اما ما آنچه را كه مي دانيم عبادت مي كنيم زيرا نجات از يهود است22
آلن است كه در آن پرستندگان حقيقي پدر را به روح و راستي پرستش خواهند كرد زيرا كه پدر  مثل اين پرستندگان خود را  ليكن ساعتي مي آيد بلكه ا23

 .طالب است
 ).كند مي بايد به روح و راستي بپرستد  خدا روح است و هر كه او را پرستش24

 .كه او آيد از هر چيز ما را خبر خواهد دادپس هنگامي . مي دانم كه مسيح يعني كَرستُس مي آيد: زن بدو گفت 25
 .من كه با تو سخن مي گويم همانم:  عيسي بدو گفت26
 . در همان وقت شاگردانش آمده، تعجب كردند كه با زني سخن مي گويد و لكن هيچ كس نگفت كه چه مطلبي يا براي چه با او حرف مي زني 27

 : و مردم را گفت آنگاه زن سبوي خود را گذارده، به شهر رفت 28

 آيا اين مسيح نيست؟.  بياييد و كسي را ببينيد كه هر آنچه كرده بودم به من گفت29

 . پس از شهر بيرون شده، نزد او مي آمدند30

 .اي استاد بخور: و در اثنا آن شاگردان او خواهش نموده، گفتند 31
   .من غذايي دارم كه بخورم و شما آن را نمي دانيد:  بديشان گفت32

 !مگر كسي براي او خوراكي آورده باشد:  شاگردان به يكديگر گفتند33
 .خوراك من آن است كه خواهش فرستندة خود را به عمل آورم و كار او را به انجام رسانم:  عيسي بديشان گفت34
 افكنيد و مزرعه ها را ببينيد زيرا كه اآلن بجهت درو  آيا شما نمي گوييد كه چهار ماه ديگر موسم درو است؟ اينك به شما مي گويم چشمان خود را باال35

 .سفيد شده است
 . و دروگر اجرت مي گيرد و ثمري بجهت حيات جاوداني جمع مي كند تا كارنده و دروكننده هر دو با هم خشنود گردند36
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 . زيرا اين كالم در اينجا راست است كه يكي مي كارد و ديگري درو مي كند37
 .ديگران محنت كشيدند و شما در محنت ايشان داخل شده ايد. ستادم تا چيزي را كه در آن رنج نبرده ايد درو كنيد من شما را فر38

 .بدو ايمان آوردند. پس در آن شهر بسياري از سامريان بواسطة سخن آن زن كه شهادت داد كه هر آنچه كرده بودم به من باز گفت 39 
 .او خواهش كردند كه نزد ايشان بماند و دو روز در آنجا بماند و چون سامريان نزد او آمدند، از 40
 . بسياري ديگر بواسطة كالم او ايمان آوردند41
 ). و به زن گفتند كه بعد از اين بواسطة سخن تو ايمان   نمي آوريم زيرا خود شنيده و دانسته ايم كه او در حقيقت مسيح نجات دهندة عالم است42

 .ز از آنجا بيرون آمده، به سوي جليل روانه شداما بعد  از دو رو 43
 . زيرا خود عيسي شهادت داد كه هيچ نبي را در وطن خود حرمت نيست44
 . پس چون به جليل آمد، جليليان او را پذيرفتند زيرا هر چه در اورشليم در عيد كرده بود، ديدند، چونكه ايشان نيز در عيد رفته بودند45

 .و يكي از سرهنگان ملك بود كه پسر او در كفرناحوم مريض بود. يل آنجايي كه آب را شراب ساخته بود، باز آمدپس عيسي به قاناي جل 46
 . و چون شنيد كه عيسي از يهوديه به جليل آمده است، نزد او آمده، خواهش كرد كه فرود بيايد و پسر او را شفا دهد، زيرا كه مشرف به موت بود47
 .ر آيات و معجزات را نبينيد، همانا ايمان نياوريداگ:  عيسي بدو گفت48
  .بل از آنكه پسرم بميرد فرود بيااي آقا ق:  سرهنگ بدو گفت49
 .آن شخص به سخني كه عيسي بدو گفته بود، ايمان آورده، روانه شد. برو كه پسرت زنده است:  عيسي بدو گفت50
 .كه پسر تو زنده است موده، مژده دادند و گفتند و در وقتي كه او مي رفت، غالمانش او را استقبال ن51
 .ديروز، در ساعت هفتم تب از او زايل گشت:  پس از ايشان پرسيد كه در چه ساعت عافيت يافت؟ گفتند52
 . پس او و تمام اهل خانة او ايمان آوردند. پسر تو زنده است:  آنگاه پدر فهميد كه در همان ساعت عيسي گفته بود53

 .جزة دوم بود كه از عيسي در وقتي كه از يهوديه به جليل آمد، به ظهور رسيد و اين مع54
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 .و بعد از آن يهود را عيدي بود و عيسي به اورشليم آمد 1 
 . و در اورشليم نزد باب الضّان حوضي است كه آن را به عبراني بيت حسدا مي گويند كه پنج روالق دارد2
  .ن و كوران و لنگان و شالن خوابيده، منتظر حركت آب مي بودند و در آنجا جمعي كثير از مريضا3

 .و در آنجا مردي بود كه سي و هشت سال به مرضي مبتال بود 5   
 آيا مي خواهي شفا يابي؟:  چون عيسي او را خوابيده ديد و دانست كه مرض او طول كشيده است، بدو گفت6

 چون آب به حركت آيد، مرا در حوض بيندازد، بلكه تا وقتي كه مي آيم، ديگري پيش از من فرو رفته  مريض او را جواب داد كه اي آقا كسي ندارم كه7
  .است

 ! برخيز و بستر خود را برداشته، روانه شو: عيسي بدو گفت 8

  و آن روز سبت بود.  كه در حال، آن مرد شفا يافت و بستر خود را برداشته، روانه گرديد9

 .روز سبت است و بر تو روا نيست كه بستر خود را برداري: آن كسي كه شفا يافته بود، گفتند  پس يهوديان به 10
 .آن كسي كه مرا شفا داد، همان به من گفت بستر خود را بردار و برو:  او در جواب ايشان گفت11
 و گفت، بستر خود را بردار و برو؟كيست آنكه به ت:  پس از او پرسيدند12

 . يافته نمي دانست كه بود، زيرا كه عيسي ناپديد شد چون در آنجا ازدحامي بود ليكن آن شفا13
 . ديگر خطا مكن تا براي تو بدتر نگردد. اكنون شفا يافته اي:  و بعد از آن، عيسي او را در هيكل يافته بدو گفت14

  .كه آنكه مرا شفا داد، عيسي است آن مرد رفت و يهوديان را خبر داد 15
 .اين سبب يهوديان بر عيسي تعدي مي كردند، زيرا كه اين كار را در روز سبت كرده بود و از 16

 .عيسي در جواب ايشان گفت كه پدر من تا كنون كار مي كند و من نيز كار مي كنم17
يز پدر خود گفته، خود را مساوي خدا مي  پس از اين سبب، يهوديان بيشتر قصد قتل او را كردند زيرا كه نه تنها سبت را مي شكست بلكه خدا را ن18

 .ساخت

آمين آمين به شما مي گويم كه پسر از خود هيچ نمي تواند كرد مگر آنچه بيند كه پدر به عمل آرد، زيرا كه آنچه او : آنگاه عيسي در جواب ايشان گفت 19
 .مي كند، همچنين پسر نيز مي كند

 .ه خود مي كند بدو مي نمايد و اعمال بزرگتر از اين بدو نشان خواهد داد تا شما تعجب نماييد زيرا كه پدر پسر را دوست مي دارد و هر آنچ20
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 . زيرا همچنان كه پدر مردگان را برمي خيزاند و زنده مي كند، همچنين پسر نيز هر كه را مي خواهد زنده مي كند21
 . ر سپرده است زيرا كه پدر بر هيچ كس داوري نمي كند بلكه تمام داوري را به پس22

 .  تا آنكه همه پسر را حرمت بدارند، همچنان كه پدر را حرمت مي دارند؛ و كسي كه به پسر حرمت نكند، به پدري كه او را فرستاد احترام نكرده است23

 نمي آيد، بلكه از موت تا به حيات  آمين آمين به شما مي گويم هر كه كالم مرا بشنود و به فرستندة من ايمان آورد، حيات جاوداني دارد و در داوري24
 .منتقل گشته است

 . آمين آمين به شما مي گويم كه ساعتي مي آيد بلكه اكنون است كه مردگان آواز پسر خدا را مي شنوند و هر كه بشنود زنده گردد25
 .شته باشد زيرا همچنان كه پدر در خود حيات دارد، همچنين پسر را نيز عطا كرده است كه در خود حيات دا26
 . و بدو قدرت بخشيده است كه داوري هم بكند زيرا كه پسر انسان است27
  و از اين تعجب مكنيد زيرا ساعتي مي آيد كه در آن جميع كساني كه در قبور مي باشند، آواز او را خواهند شنيد،28

 . بد كرد، بجهت قيامت داوري و بيرون خواهند آمد؛ هر كه اعمال نيكو كرد، براي قيامت حيات و هر كه اعمال29

من از خود هيچ نمي توانم كرد بلكه چنانكه شنيده ام داوري مي كنم و داوري من عادل است زيرا كه ارادة خود را طالب نيستم بلكه ارادة پدري كه مرا  30 
 .فرستاده است

 .اگر من بر خود شهادت دهم شهادت من راست نيست 31
  . مي دهد و مي دانم شهادتي كه او بر من مي دهد راست است ديگري هست كه بر من شهادت 32
 . شما نزد يحيي فرستاديد و او به راستي شهادت داد33
  . اما من شهادت انسان را قبول نمي كنم وليكن اين سخنان را مي گويم تا شما نجات يابيد34
 .و شادي كنيد او چراغ افروخته و درخشنده اي بود و شما خواستيد كه ساعتي به نور ا35
 و اما من شهادت بزرگتر از يحيي دارم زيرا كارهايي كه پدر به من عطا كرده تا كامل كنم، يعني اين كارهايي كه من مي كنم، بر من شهادت مي دهد كه 36

  .پدرم مرا فرستاده است
 او را نديده ايد، و خود پدر كه مرا فرستاد به من شهادت داده است كه هرگز آواز او را نشنيده و صورت 37

 . و كالم او را در خود ثابت نداريد زيرا كسي را كه پدر فرستاد، شما بدو ايمان نياورديد38

 .كتب را تفتيش كنيد، زيرا شما گمان مي بريد كه در آنها حيات جاوداني داريد؛ و آنها است كه به من شهادت مي دهد 39
 .  و نمي خواهيد نزد من آييد تا حيات يابيد40

  .  جالل را از مردم نمي پذيرم41
 . ولكن شما را مي شناسم كه در نفس خود محبت خدا را نداريد42
 . من به اسم پدر خود آمده ام و مرا قبول نمي كنيد، ولي هرگاه ديگري به اسم خود آيد، او را قبول خواهيد كرد43
 ي طلبيد و جاللي را كه از خداي واحد است طالب نيستيد؟ شما چگونه مي توانيد ايمان آريد و حال آنكه جالل از يكديگر م44

 . كسي هست كه مدعي شما مي باشد و آن موسي است كه بر او اميدوار هستيد.  گمان مبريد كه من نزد پدر بر شما ادعا خواهم كرد45

 . است زيرا اگر موسي را تصديق مي كرديد، مرا نيز تصديق مي كرديد چونكه او دربارة من نوشته 46

 ). اما چون نوشته هاي او را تصديق نمي كنيد،پس چگونه سخنهاي مرا قبول خواهيد كرد47
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 .و بعد از آن عيسي به آن طرف درياي حليل كه درياي طبريه باشد، رفت 1 
 . و جمعي كثير از عقب او آمدند زيرا آن معجزاتي را كه به مريضان مي نمود، مي ديدند2
 . وهي برآمده، با شاگردان خود در آنجا بنشست آنگاه عيسي به ك3

 . و فصَح كه عيد يهود باشد، نزديك بود4

 از كجا نان بخريم تا اينها بخورند؟: به فليپس گفت. پس عيسي چشمان خود را باال انداخته، ديد كه جمعي كثير به طرف او مي آيند 5

 . ت چه بايد كرد و اين را از روي امتحان به او گفت، زيرا خود مي دانس6

 ! فليپس او را جواب داد كه دويست دينار نان، اينها را كفايت نكند تا هر يك اندكي بخورند7
 : يكي از شاگردان كه اندرياس برادر شمعون پطرس باشد، وي را گفت8
 وليكن اين از براي اين گروه چه مي شود؟.  در اينجا پسري است كه پنج نان جو و دو ماهي دارد9

 .و در آن مكان، گياه بسيار بود، و آن گروه قريب به پنج هزار مرد بودند كه نشستند. مردم را بنشانيد:  عيسي گفت10
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 .  عيسي نانها را گرفته و شكر نموده، به شاگردان داد و شاگردان به نشستگان دادند؛ و همچنين از دو ماهي نيز به قدري كه خواستند11

  .پاره هاي باقي مانده را جمع كنيد تا چيزي ضايع نشود:  شاگردان خود گفت و چون سير گشتند، به12
 .پس جمع كردند و از پاره هاي پنج نان جو كه از خورندگان زياده آمده بود، دوازده سبد پر كردند 13
 !ايد در جهان بيايد و چون مردمان اين معجزه را كه از عيسي صادر شده بود ديدند، گفتند اين البتّه همان نبي است كه ب14
 . و اما عيسي چون دانست كه مي خواهند بيايند و او را به زور برده، پادشاه سازند، باز تنها به كوه برآمد15

 و چون شام تمام شد، شاگردانش به جانب دريا پايين رفتند،16 

 .عيسي هنوز نزد ايشان نيامده بودو چون تاريك شد .  و به كشتي سوار شده، به آن طرف دريا به كفرناحوم روانه شدند17
 .  و دريا بواسطة وزيدن باد شديد به تالطم آمد18

 . پس وقتي كه قريب به بيست و پنج يا سي تير پرتاب رانده بودند، عيسي را ديدند كه بر روي دريا خرامان شده، نزديك كشتي مي آيد، پس ترسيدند19
 !من هستم، مترسيد:  او بديشان گفت20
 . مي خواستند او را در كشتي بياورند، در ساعت كشتي به آن زميني كه عازم آن بودند رسيد و چون21

بامدادان گروهي كه به آن طرف دريا ايستاده بودند، ديدند كه هيچ زورقي نبود غير از آن كه شاگردان داخل او شده بودند و عيسي با شاگردان خود  22
 . رفته بودندداخل آن زورق نشده، بلكه شاگردانش تنها

 . ليكن زورقهاي ديگر از طبريه آمد، نزديك به آنجايي كه نان خورده بودند بعد از آنكه خداوند شكر گفته بود23
 . پس چون آن گروه ديدند كه عيسي و شاگردانش آنجا نيستند، ايشان نيز به كشتيها سوار شده، در طلب عيسي به كفرناحوم آمدند24
 اي استاد كي به اينجا آمدي؟ : رف دريا يافتند، بدو گفتند و چون او را در آن ط25

 .آمين آمين به شما مي گويم كه مرا مي طلبيد نه سبب معجزاتي كه ديديد، بلكه بسبب آن نان كه خورديد و سير شديد:  عيسي در جواب ايشان گفت26
اقي است كه پسر انسان آن را به شما عطا خواهد كرد، زيرا خداي پدر بر او  كار بكنيد نه براي خوراك فاني بلكه براي خوراكي كه تا حيات جاوداني ب27

 . مهر زده است

 چه كنيم تا اعمال خدا را بجا آورده باشيم؟  :  بدو گفتند28

 . عمل خدا اين است كه به آن كسي كه او فرستاد، ايمان بياوريد:  عيسي در جواب ايشان گفت29

  كه آن را ديده به تو ايمان آوريم؟ چه كار مي كني؟چه معجزه مي كني :  بدو گفتند30
 . پدران ما در بيابان من را خوردند، چنانكه مكتوب است كه از آسمان بديشان نان عطا كرد تا بخورند31
 .شما مي دهدآمين آمين به شما مي گويم كه موسي نان را از آسمان نداد، بلكه پدر من نان حقيقي را از آسمان به :  عيسي بديشان گفت32
 . زيرا كه نان خدا آن است كه از آسمان نازل شده، به جهان حيات مي بخشد33
 .اي خداوند اين نان را پيوسته به ما بده:  آنگاه بدو گفتند34
 .كسي كه نزد من آيد، هرگز گرسنه نشود و هر كه به من ايمان آرد، هرگز تشنه نگردد. من نان حيات هستم: عيسي بديشان گفت 35
 . ليكن به شما گفتم كه مرا هم ديديد و ايمان نياورديد36
 . هر آنچه پدر من به من عطا كند، به جانب من آيد و هر كه به جانب من آيد، او را بيرون نخواهد نمود37
  . زيرا از آسمان نزول كردم نه تا ارادة خود عمل كنم، بلكه به ارادة فرستندة خود38
 .تاد اين است كه از آنچه به من عطا كرد، چيزي تلف نكنم بلكه در روز بازپسين آن را برخيزانم و ارادة پدري كه مرا فرس39
 ). و ارادة فرستندة من اين است كه هر كه پسر من را ديد و بدو ايمان آورد، حيات جاوداني داشته باشد و من در روز بازپسين او را خواهم برخيزانيد40

 .من هستم آن ناني كه از آسمان نازل شد:  كردند زيرا گفته بودپس يهوديان دربارة او همهمه 41
 آيا اين عيسي پسر يوسف نيست كه ما پدر و مادر او را مي شناسيم؟ پس چگونه مي گويد كه از آسمان نازل شدم؟    :  و گفتند42 

 .با يكديگر همهمه مكنيد:  عيسي در جواب ايشان گفت43
 .گر آنكه پدري كه مرا فرستاد او را جذب كند و من در روز بازپسين او را خواهم برخيزانيد كسي نمي تواند نزد من آيد، م44
 . پس هر كه از پدر شنيد و تعليم يافت نزد من مي آيد.  در انبيا مكتوب است كه همه از خدا تعليم خواهند يافت45

 .ر را ديده است نه اينكه كسي پدر را ديده باشد، جز آن كسي كه از جانب خداست، او پد46
 . آمين آمين به شما مي گويم هر كه به من ايمان آرد، حيات جاوداني دارد47
 . من نان حيات هستم48
 . پدران شما در بيابان من خوردند و مردند49
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 . اين ناني است كه از آسمان نازل شد تا هر كه از آن بخورد نميرد50
 اگر كسي از اين نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و ناني كه من عطا مي كنم جسم من است كه آن را .هستم آن نان زنده كه از آسمان نازل شد  من51

 .بجهت حيات جهان مي بخشم
 چگونه اين شخص مي تواند جسد خود را به ما دهد تا بخوريم؟: پس يهوديان با يكديگر مخاصمه كرده، مي گفتند 52

 .ما مي گويم اگر جسد پسر انسان را نخوريد و خون او را ننوشيد، در خود حيات نداريدآمين آمين به ش:  عيسي بديشان گفت53
 . و هر كه جسد مرا خورد و خون مرا نوشيد، حيات جاوداني دارد و من در روز آخر او را خواهم برخيزانيد54
 . زيرا كه جسد من، خوردني حقيقي و خون من، آشاميدني حقيقي است55
 . را مي خورد و خون مرا مي نوشد، در من مي ماند و من در او پس هر كه جسد م56

 .  چنانكه پدرِ زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده هستم،همچنين كسي كه مرا بخورد او نيز به من زنده مي شود57

 . اين نان را بخورد تا به ابد زنده مانَد اين است ناني كه از آسمان نازل شد، نه همچنان كه پدران شما من را خوردند و مردند؛ بلكه هر كه58
 . اين سخن را وقتي كه در كفرناحوم تعليم  مي داد، در كنيسه گفت59

 كه مي تواند آن را بشنود؟! اين كالم سخت است: آنگاه بسياري از شاگردان او چون اين را شنيدند گفتند 60

 آيا اين شما را لغزش مي دهد؟ : مي كنند، بديشان گفت چون عيسي در خود دانست كه شاگردانش در اين امر همهمه 61

  پس اگر پسر انسان را بينيد كه به جايي كه اول بود صعود مي كند چه؟62

 .كالمي كه من به شما مي گويم، روح و حيات است.  روح است كه زنده مي كند و اما از جسد فايده اي نيست63
 .زيرا كه عيسي از ابتدا مي دانست كيانند كه ايمان نمي آورند و كيست كه او را تسليم خواهد كرد.  آورنداز شما هستند كه ايمان نمي  وليكن بعضي64
 . از اين سبب به شما گفتم كه كسي نزد من نمي تواند آمد مگر آنكه پدرِ من، آن را بدو عطا كند:  پس گفت65

 .اهي نكردند در همان وقت بسياري از شاگردان او برگشته، ديگر با او همر66

 آيا شما نيز مي خواهيد برويد؟: آنگاه عيسي به آن دوازده گفت 67

 . خداوندا نزد كه برويم؟ كلمات حيات جاوداني نزد تو است:  شمعون پِطرس به او جواب داد68

 .  و ما ايمان آورده و شناخته ايم كه تو مسيح پسر خداي حي هستي69

 .شما دوازده را برنگزيدم و حال آنكه يكي از شما ابليسي استآيا من :  عيسي بديشان جواب داد70
 . و اين را دربارة يهودا پسر شمعون اسخريوطي گفت، زيرا او بود كه مي بايست تسليم شوندة وي بشود و يكي از دوازده بود71
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 .ن قصد قتل او را مي داشتندو بعد از آن عيسي در جليل مي گشت زيرا نمي خواست در يهوديه راه رود چونكه يهوديا 1 
 .    و عيد يهود كه عيد خيمه ها باشد نزديك بود2

 از اينجا روانه شده، به يهوديه برو تا شاگردانت نيز آن اعمالي را كه تو مي كني ببينند،:  پس برادرانش گفتند3

 .مي كني، خود را به جهان بنماپس اگر اين كارها را .  زيرا هر كه مي خواهد آشكار شود، در پنهاني كار نمي كند4
 . زيرا كه برادرانش نيز به او ايمان نياورده بودند5
 .وقت من هنوز نرسيده، اما وقت شما هميشه حاضر است:  آنگاه عيسي بديشان گفت6
 . جهان نمي تواند شما را دشمن دارد وليكن مرا دشمن مي دارد زيرا كه من بر آن شهادت مي دهم كه اعمالش بد است7
 .من حال به اين عيد نمي آيم زيرا كه وقت من هنوز تمام نشده است.  شما براي اين عيد برويد8
 . چون اين را بديشان گفت، در جليل توقّف نمود9

  . ليكن چون برادرانش براي عيد رفته بودند، او نيز آمد، نه آشكار بلكه در خفا 10
 .گفتند كه او كجا است اما يهوديان در عيد او را جستجو نموده، مي 11
 .بعضي مي گفتند كه مردي نيكو است و ديگران مي گفتند ني بلكه گمراه كنندة قوم است.  و در ميان مردم دربارة او همهمه بسيار بود12
 . ليكن بسبب ترس از يهود، هيچ كس دربارة او ظاهراً حرف نمي زد13

 .يم مي دادو چون نصف عيد گذشته بود، عيسي به هيكل آمده، تعل 14
 اين شخص هرگز تعليم نيافته، چگونه كتب را مي داند؟:  و يهوديان تعجب نموده، گفتند15

 .تعليم من از من نيست، بلكه از فرستندة من:  عيسي در جواب ايشان گفت16
 .خود سخن مي رانم اگر كسي بخواهد ارادة او را به عمل آرد، دربارة تعليم خواهد دانست كه از خدا است يا آنكه من از 17
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 .  هر كه از خود سخن گويد، جالل خود را طالب بود و اما هر كه طالب جالل فرستندة خود باشد، او صادق است و در او ناراستي نيست18

  قتل رسانيد؟از براي چه مي خواهيد مرا به. نيست كه به تورات عمل كند  آيا موسي تورات را به شما نداده است؟ و حال آنكه كسي از شما19

 كه اراده دارد تو را بكشد؟ ! تو ديو داري:  آنگاه همه در جواب گفتند20

 .   يك عمل نمودم و همة شما از آن متعجب شديد:  عيسي در جواب ايشان گفت21

 .  موسي ختنه را به شما داد نه آنكه از موسي باشد بلكه از اجداد و در روز سبت مردم را ختنه مي كنيد32

 پس اگر كسي در روز سبت مختون شود تا شريعت موسي شكسته نشود، چرا بر من خشم مي آوريد از آن سبب كه در روز سبت شخصي را شفاي 23
 كامل دادم؟ 

  ). بحسب ظاهر داوري مكنيد بلكه به راستي داروي نماييد24

 را دارند؟آيا اين آن نيست كه قصد قتل او : پس بعضي از اهل اورشليم گفتند 25

 آيا رؤسا يقيناً مي دانند كه او در حقيقت مسيح است؟.  و اينك آشكارا حرف مي زند و بدو هيچ نمي گويند26

 . ليكن اين شخص را مي دانيم از كجا است، اما مسيح چون آيد هيچ كس نمي شناسد كه از كجا است27
 شناسيد و نيز مي دانيد از كجا هستم و از خود نيامده ام بلكه فرستندة من حق است كه مرا مي:  و عيسي چون در هيكل تعليم مي داد، ندا كرده، گفت28

 .شما او را نمي شناسيد
 .  اما من او را مي شناسم زيرا كه از او هستم و او مرا فرستاده است29

 .رسيده بود آنگاه خواستند او را گرفتار كنند وليكن كسي بر او دست نينداخت زيرا كه ساعت او هنوز ن30
 آيا چون مسيح آيد، معجزات بيشتر از اينها كه اين شخص مي نمايد، خواهد نمود؟:  آنگاه بسياري از آن گروه بدو ايمان آوردند و گفتند31

 .فريسيان و رؤساي كَهنَه خادمان را فرستادند تا او را بگيرند. چون فريسيان شنيدند كه خلق دربارة او اين همهمه مي كننند 32
 .اندك زماني ديگر با شما هستم، بعد نزد فرستندة خود مي روم:  آنگاه عيسي گفت33
 . و مرا طلب خواهيد كرد و نخواهيد يافت و آنجايي كه من هستم شما نمي توانيد آمد34
 ندگان يونانيان رود و يونانيان را تعليم دهد؟او كجا مي خواهد برود كه ما او را نمي يابيم؟ آيا اراده دارد به سوي پراك:  پس يهوديان با يكديگر گفتند35

   اين چه كالمي است كه گفت مرا طلب خواهيد كرد و نخواهيد يافت و جايي كه من هستم شما نمي توانيد آمد؟36

 .هر كه تشنه باشد نزد من آيد و بنوشد: و در روز آخر كه روز بزرگ عيد بود، عيسي ايستاده، ندا كرد و گفت 37
 .به من ايمان آورد، چنانكه كتاب مي گويد، از بطن او نهرهاي آب زنده جاري خواهد شد كسي كه 38
 اما اين را گفت دربارة روح كه هر كه به او ايمان آرد او را خواهد يافت زيرا كه روح القدس هنوز عطا نشده بود، چونكه عيسي تا به حال جالل نيافته 39
 .بود

 .در حقيقت اين شخص همان نبي است: ن اين كالم شنيدند، گفتندآنگاه بسياري از آن گروه، چو 40
 مگر مسيح از جليل خواهد آمد؟ : و بعضي گفتند. او مسيح است:  و بعضي گفتند41

 شد؟   آيا كتاب نگفته است كه از نسل داود و از بيت الحم، دهي كه داود در آن بود، مسيح ظاهر خواهد42

 .ختالف افتاد پس دربارة او در ميان مردم ا43
 . و بعضي از ايشان خواستند او را بگيرند ولكن هيچ كس بر او دست نينداخت44

 براي چه او را نياورديد؟: آنها بديشان گفتند. پس خادمان نزد رؤساي كَهنَه و فريسيان آمدند 45 

 ! هرگز كسي مثل اين شخص سخن نگفته است:  خادمان در جواب گفتند46

 آيا شما نيز گمراه شده ايد؟ : ر جواب ايشان گفتند آنگاه فريسيان د47

  مگر كسي از سرداران يا از فريسيان به او ايمان آورده است؟48

 .  وليكن اين گروه كه شريعت را نمي دانند، ملعون مي باشند49

 : نيقوديموس، آنكه در شب نزد او آمده و يكي از ايشان بود، بديشان گفت50
  فتوا  مي دهد، جز آنكه اول سخن او را بشنوند و كار او را دريافت كنند؟ آيا شريعت ما بر كسي51

 .پس هر يك به خانة خود رفتند .ه هيچ نبي از جليل برنخاسته استمگر تو نيز جليل هستي؟ تفحص كن و ببين زيرا ك:  ايشان در جواب وي گفتند52
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 .اما عيسي به كوه زيتون رفت 1 
 .ل آمد و چون جميع قوم نزد او آمدند نشسته، ايشان را تعليم مي داد و بامدادن باز به هيك2
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  كه ناگاه كاتبان و فريسيان زني را كه در زنا گرفته شده بود، پيش او آوردند و او را در ميان برپا داشته،3

 اي استاد، اين زن در حين عمل زنا گرفته شد؛:  بدو گفتند4

 (اما تو چه مي گويي؟. ت كه چنين زنان سنگسار شوند و موسي در تورات به ما حكم كرده اس5
 .اما عيسي سر به زير افكنده، به انگشت خود بر روي زمين مي نوشت. او پيدا كنند  و اين را از روي امتحان بدو گفتند تا ادعايي بر6
 .د اول بر او سنگ اندازدهر كه از شما گناه ندار:  و چون در سؤال كردن الحاح مي نمودند، راست شده، بديشان گفت7
 . و باز سر به زير افكنده، بر زمين مي نوشت8
 پس چون شنيدند، از ضمير خود ملزم شده، از مشايخ شروع كرده تا به آخر، يك يك بيرون رفتند و عيسي تنها باقي ماند با آن زن كه در ميان ايستاده 9

 .بود
 اي زن آن مدعيان تو كجا شدند؟ آيا هيچ كس بر تو فتوا نداد؟ : ، بدو گفت پس عيسي چون راست شد و غير از زن كسي را نديد10

 ).برو ديگر گناه مكن. من هم بر تو فتوا نمي دهم: عيسي گفت. هيچ كس اي آقا:  گفت11

 .ور حيات را يابدكسي كه مرا متابعت كند، در ظلمت سالك نشود بلكه در ن. من نورِ عالم هستم: پس عيسي باز بديشان خطاب كرده، گفت 12
 .تو بر خود شهادت مي دهي، پس شهادت تو راست نيست:  آنگاه فريسيان بدو گفتند13
هر چند من بر خودم شهادت مي دهم، شهادت من راست است زيرا كه مي دانم از كجا آمده ام و به كجا خواهم رفت، ليكن :  عيسي در جواب ايشان گفت14

 .به كجا مي رومشما نمي دانيد از كجا آمده ام و 
 . شما بحسب جسم حكم مي كنيد اما من بر هيچ كس حكم نمي كنم15
 . و اگر من حكم دهم، حكم من راست است، از آنرو كه تنها نيستم بلكه من و پدري كه مرا فرستاد16
 . و نيز در شريعت شما مكتوب است كه شهادت دو كس حق است17
 .مرا فرستاد نيز براي من شهادت مي دهد من بر خود شهادت مي دهم و پدري كه 18
 . پدر مرا نيز مي شناختيد هرگاه مرا مي شناختيد. پدر تو كجا است؟ عيسي جواب داد كه نه مرا مي شناسيد و نه پدر مرا:  بدو گفتند19

 . آنكه ساعت او هنوز نرسيده بود و اين كالم را عيسي در بيت المال گفت، وقتي كه در هيكل تعليم مي داد؛ و هيچ كس او را نگرفت بجهت20

 .  من مي روم و مرا طلب خواهيد كرد و در گناهان خود خواهيد مرد و جايي كه من مي روم شما نمي توانيد آمد: باز عيسي بديشان گفت 21

 آيا ارادة قتل خود دارد كه   مي گويد به جايي خواهم رفت كه شما نمي توانيد آمد؟:  يهوديان گفتند22

 . شما از اين جهان هستيد، ليكن من از اين جهان نيستم. شما از پايين مي باشيد اما من از باال: ان را گفت ايش23

 .  از اين جهت به شما گفتم كه در گناهان خود خواهيد مرد، زيرا اگر باور نكنيد كه من هستم، در گناهان خود خواهيد مرد24

 .همانم كه از اول نيز به شما گفتم: تو كيستي؟ عيسي بديشان گفت:  بدو گفتند25
 . من چيزهاي بسيار دارم كه دربارة شما بگويم و حكم كنم؛ لكن آنكه مرا فرستاد حق است و من آنچه از او شنيده ام، به جهان مي گويم26
 . ايشان نفهميدند كه بديشان دربارة پدر سخن مي گويد27
د كرديد، آن وقت خواهيد دانست كه من هستم و از خود كاري نمي كنم بلكه به آنچه پدرم مرا تعليم داد، وقتي كه پسر انسان را بلن:  عيسي بديشان گفت28

 .تكلّم مي كنم
 . و او كه مرا فرستاد، با من است و پدر مرا تنها نگذارده است زيرا كه من هميشه كارهاي پسنديدة او را بجا مي آورم29
 .آوردندچون اين را گفت، بسياري بدو ايمان  30
 في الحقيقه شاگرد من خواهيد شد، اگر شما در كالم من بمانيد،:  پس عيسي به يهودياني كه بدو ايمان آوردند، گفت31

 . و حق را خواهيد شناخت و حق شما را آزاد خواهد كرد32
 ه مي گويي كه آزاد خواهيد شد؟پس تو چگون.  بدو جواب دادند كه اوالد ابراهيم مي باشيم و هرگز هيچ كس را غالم نبوده ايم33

 .آمين آمين به شما مي گويم هر كه گناه مي كند، غالم گناه است:  عيسي در جواب ايشان گفت34
 .  و غالم هميشه در خانه نمي ماند، اما پسر هميشه مي ماند35

 . پس اگر پسر شما را آزاد كند، در حقيقت آزاد خواهيد بود36
 .يم هستيد، ليكن مي خواهيد مرا بكشيد زيرا كالم من در شما جاي ندارد مي دانم كه اوالد ابراه37
 . من آنچه نزد پدر خود ديده ام مي گويم و شما آنچه نزد پدر خود ديده ام مي كنيد38
 . آورديداگر اوالد ابراهيم مي بوديد، اعمال ابراهيم را بجا مي) :عيسي بديشان گفت. در جواب او گفتند كه پدر ما ابراهيم است39
 .ابراهيم چنين نكرد.  وليكن اآلن مي خواهيد مرا بكشيد و من شخصي هستم كه با شما به راستي كه از خدا شنيده ام تكلّم مي كنم40
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 .يك پدر داريم كه خدا باشد. بدو گفتند كه ما از زنا زاييده نشده ايم  . شما اعمال پدر خود را بجا مي آوريد41
اگر خدا پدر شما مي بود، مرا دوست مي داشتيد، زيرا كه من از جانب خدا صادر شده و آمده ام، زيرا كه من از پيش خود نيامده :  عيسي به ايشان گفت42

 .ام بلكه او مرا فرستاده است
 . براي چه سخن مرا نمي فهميد؟ از آنجهت كه كالم مرا نمي توانيد بشنويد43
او از اول قاتل بود و در راستي ثابت نمي باشد، از آنجهت كه در . ي پدر خود را مي خواهيد به عمل آريد شما از پدر خود ابليس مي باشيد و خواهشها44

 . هرگاه به دروغ سخن مي گويد، از ذات خود مي گويد زيرا دروغگو و پدر دروغگويان است. او راستي نيست

 .  و اما من از اين سبب كه راست مي گويم، چرا مرا باور نمي كنيد45

  كيست از شما كه مرا به گناه ملزم سازد؟ پس اگر راست مي گويم، چرا مرا باور نمي كنيد؟46

 ).نيستيد  كسي كه از خدا است، كالم خدا را مي شنود و از اين سبب شما نمي شنويد كه از خدا47

 آيا ما خوب نگفتيم كه تو سامري هستي و ديو داري؟: پس يهوديان در جواب او گفتند 48

 .عيسي جواب داد كه من ديو ندارم، لكن پدر خود را حرمت مي دارم و شما مرا بي حرمت   مي سازيد 49
 . من جالل خود را طالب نيستم، كسي هست كه مي طلبد و داوري مي كند50
 .  آمين آمين به شما مي گويم، اگر كسي كالم مرا حفظ كند، موت را تا به ابد نخواهيد ديد51

 ابراهيم و انبيا مردند و تو مي گويي اگر كسي كالم مرا حفظ كند، موت را تا به ابد نخواهد چشيد؟! اآلن دانستيم كه ديو داري: و گفتند پس يهوديان بد52

 مردند بزرگتر هستي؟ خود را كه مي داني؟  آيا تو از پدر ما ابراهيم كه مرد و انبيايي كه53

 .پدر من آن است كه مرا جالل مي بخشد، آنكه شما مي گوييد خداي ما است. ل من چيزي نباشداگر خود را جالل دهم، جال: عيسي جواب داد 54
 .ليكن او را مي شناسم و قول او را نگاه مي دارم.  و او را نمي شناسيد و اگر گويم او را نمي شناسم مثل شما دروغگو مي باشم55
 .ديد و شادمان گرديد پدر شما ابراهيم شادي كرد بر اينكه روز مرا ببيند و 56
 هنوز پنجاه سال نداري و ابراهيم را ديده اي؟:  يهوديان بدو گفتند57

 . آمين آمين به شما مي گويم كه پيش از آنكه ابراهيم پيدا شود من هستم:  عيسي بديشان گفت58

 .ذشته، از هيكل بيرون شد و همچنين برفتاما عيسي خود را مخفي ساخت و از ميان گ.  آنگاه سنگها برداشتند تا او را سنگسار كنند59
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 .و وقتي كه مي رفت، كوري مادرزاد ديدي 1 
 اي استاد، گناه كه كرد، اين شخص يا والدين او كه كور زاييده شد؟:  و شاگردانش از او سؤال كرده، گفتند2

 .در وي ظاهر شود عيسي جواب داد كه گناه نه اين شخص كرد و نه پدر و مادرش، بلكه تا اعمال خدا 3
 .شب مي آيد كه در آن هيچ كس نمي تواند كاري كند.  مادامي كه روز است، مرا بايد به كارهاي فرستندة خود مشغول باشم4
 . مادامي كه در جهان هستم، نور جهانم5
  اين را گفت و آب دهان بر زمين انداخته، از آب گل ساخت و گل را به چشمان كور ماليد،6

 .پس رفته شست و بينا شده برگشت. برو و در حوض سيلوحا به معني مرسل است بشوي: فت و بدو گ7

 آيا اين آن نيست كه مي نشست و گدايي مي كرد؟: پس همسايگان و كساني كه او را پيش از آن در حالت كوري ديده بودند، گفتند 8

 .من همانم: او گفت. شباهت بدو دارد: و بعضي گفتند. همان است:  بعضي گفتند9
 پس چگونه چشمان تو باز گشت؟ :  بدو گفتند10

آنگاه رفتم و شسته . شخصي كه او را عيسي مي گويند، گل ساخت و بر چشمان من ماليده، به من گفت به حوض سيلوحا برو و بشوي:  او جواب داد11
 .بينا گشتم

 .نمي دانم: آن شخص كجا است؟ گفت:  به وي گفتند12
 . پيشتر كور بود، نزد فريسيان آوردندپس او را كه 13
 . و آن روزي كه عيسي گل ساخته، چشمان او را باز كرد، روز سبت بود14
 .پس شستم و بينا شدم. گل به چشمهاي من گذارد:  آنگاه فريسيان نيز از او سؤال كردند كه چگونه بينا شدي؟ بديشان گفت15
چگونه شخص گناهكار مي تواند مثل اين : ديگران گفتند. نب خدا نيست، زيرا كه سبت را نگاه نمي داردآن شخص از جا:  بعضي از فريسيان گفتند16

 .و در ميان ايشان اختالف افتاد. معجزات ظاهر سازد
 .نبي است:  گفت ساخت؟ تو دربارة او چه  مي گويي كه چشمان تو را بينا:  باز بدان كور گفتند17
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 . و را باور نكردند كه كور بوده و بينا شده است، تا آنكه پدر و مادر آن بينا شده را طلبيدندليكن يهوديان سرگذشت ا 18

 آيا اين است پسر شما كه مي گوييد كور متولّد شده؟ پس چگونه الحال بينا گشته است؟  :  و از ايشان سؤال كرده، گفتند19

  .سر ماست و كور متولّد شدهمي دانيم كه اين پ:  پدر و مادر او در جواب ايشان گفتند20
 . او بالغ است از وي سؤال كنيد تا  احوال خود را بيان كند.  ليكن الحال چطور مي بيند، نمي دانيم كه چشمان او را باز نموده21

اعتراف كند كه او مسيح است، از  پدر و مادر او چنين گفتند زيرا كه از يهوديان مي ترسيدند، از آنرو كه يهوديان با خود عهد كرده بودند كه هر كه 22
 .كنيسه بيرونش كنند

 ).او بالغ است از خودش بپرسيد:  و از اينجهت والدين او گفتند23

 .ما مي دانيم كه اين شخص گناهكار است. خدا را تمجيد كن: پس آن شخص را كه كور بود، باز خوانده، بدو گفتند 24
 . يك چيز مي دانم كه كور بودم و اآلن بينا شده ام. اگر گناهكار است نمي دانم:  او جواب داد25

 با تو چه كرد و چگونه چشمهاي تو را باز كرد؟:  باز بدو گفتند26

 نشنيديد؟ و براي چه باز مي خواهيد بشنويد؟ آيا شما نيز اراده داريد شاگرد او بشويد؟.  ايشان را جواب داد كه اآلن به شما گفتم27

 ما شاگرد موسي مي باشيم. تو شاگرد او هستي: گفتند پس او را دشنام داده، 28

 . اما اين شخص را نمي دانيم از كجا است.  ما مي دانيم كه خدا با موسي تكلّم كرد29

 .اين عجب است كه شما نمي دانيد از كجا است و حال آنكه چشمهاي مرا باز كرد:  آن مرد جواب داده، بديشان گفت30
 .ي گناهكاران را نمي شنود؛ وليكن اگر كسي خداپرست باشد و ارادة او را بجا آرد، او را مي شنود و مي دانيم كه خدا دعا31
 . از ابتداي عالم شنيده نشده است كه كسي چشمان كور مادرزاد را باز كرده باشد32
 . اگر شخص از خدا نبودي، هيچ كار نتوانستي كرد33
 .آيا تو ما را تعليم مي دهي؟ پس او را بيرون راندند. لّد شده ايتو به كلّي با گناه متو:  در جواب وي گفتند34

 آيا تو به پسر خدا ايمان داري؟: عيسي چون شنيد كه او را بيرون كردند، وي را جسته، گفت 35

 اي آقا كيست تا به او ايمان آورم؟:  او در جواب گفت36

 . مي كند همان استتو نيز او را ديده اي و آنكه با تو تكلّم:  عيسي بدو گفت37
 .پس او را پرستش نمود. اي خداوند ايمان آوردم:  گفت38
 . من در اين جهان بجهت داوري آمدم تا كوران بينا و بينايان، كور شوند:  آنگاه عيسي گفت39

 آيا ما نيز كور هستيم؟:  چون اين كالم را شنيدند گفتند بعضي از فريسيان كه با او بودند،40

 .پس گناه شما مي ماند. اگر كور مي بوديد گناهي نداشتيد و لكن اآلن مي گوييد بينا هستيم: ن گفت عيسي بديشا41
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 .آمين آمين به شما مي گويم هر كه از در به آغل گوسفندان داخل نشود، بلكه از راه ديگر باال رود، او دزد و راهزن است 1
 . و اما آنكه از در داخل شود، شبان گوسفندان است2
 . دربان بجهت او مي گشايد و گوسفندان آواز او را مي شنوند و گوسفندان خود را نام بنام مي خواند و ايشان را بيرون مي برد3
 . و وقتي كه گوسفندان خود را بيرون مي برد، پيش روي ايشان مي خرامد و گوسفندان از عقب او مي روند، زيرا كه آواز او را مي شناسند4
 . را متابعت نمي كنند، بلكه از او مي گريزند زيرا كه آواز غريبان را نمي شناسند ليكن غريب5
 .  و اين مثَل را عيسي براي ايشان آورد، اما ايشان نفهميدند كه چه چيز بديشان مي گويد 6

 .آمين آمين به شما مي گويم كه من درِ گوسفندان هستم:  آنگاه عيسي بديشان باز گفت7
 .كه پيش از من آمدند، دزد و راهزن هستند، ليكن گوسفندان سخن ايشان را نشنيدند جميع كساني 8
  .هر كه از من داخل گردد، نجات يابد و بيرون و درون خرامد و علوفه يابد!  من در هستم9
 .ندمن آمدم تا ايشان حيات يابند و آن را زيادتر حاصل كن.  دزد نمي آيد مگر آنكه بدزدد و بكشد و هالك كند10

 . شبان نيكو جان خود را در راه گوسفندان مي نهد. من شبان نيكو هستم11

 اما مزدوري كه شبان نيست و گوسفندان از آن او نمي باشند، چون بيند كه گرگ مي آيد، گوسفندان را گذاشته، فرار مي كند و گرگ گوسفندان را مي 12
 .گيرد و پراكنده مي سازد

 .مزدور است و به فكر گوسفندان نيست مزدور مي گريزد چونكه 13
  من شبان نيكو هستم و خاصّان خود را مي شناسم و خاصّان من مرا مي شناسند،14
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 . چنانكه پدر مرا مي شناسد و من پدر را مي شناسم و جان خود را در راه گوسفندان مي نهم15
 .ز بياورم و آواز مرا خواهند شنيد و يك گله و يك شبان خواهند شدبايد آنها را ني.  و مرا گوسفندان ديگر هست كه از اين آغل نيستند16
  .      و از اين سبب پدر مرا دوست مي دارد كه من جان خود را مي نهم تا آن را باز گيرم17
 ). حكم را از پدر خود يافتماين. قدرت دارم كه آن را بنهم و قدرت دارم آن را باز گيرم.  كسي آن را از من نمي گيرد، بلكه من خودآن را مي نهم18

 .باز به سبب اين كالم، در ميان يهوديان اختالف افتاد 19
 براي چه بدو گوش مي دهيد؟.  بسياري از ايشان گفتند كه ديو دارد و ديوانه است20

 آيا ديو مي تواند چشم كوران را باز كند؟.  ديگران گفتند كه اين سخنان ديوانه نيست21

 . پس در اورشليم، عيد تجديد شد و زمستان بود 22

 . و عيسي در هيكل، در رواق سليمان مي خراميد23
 . تا كي ما را متردد داري؟ اگر تو مسيح هستي، آشكارا به ما بگو:  پس يهوديان دور او را گرفته، بدو گفتند24

 . كه به اسم پدر خود بجا مي آورم، آنها براي من شهادت مي دهداعمالي. من به شما گفتم و ايمان نياورديد:  عيسي بديشان جواب داد25
 .    ليكن شما ايمان نمي آوريد زيرا از گوسفندان من نيستيد، چنانكه به شما گفتم26

  . گوسفندان من آواز مرا مي شنوند و من آنها را مي شناسم و مرا متابعت مي كنند27
 .به ابد هالك نخواهد شد و هيچ كس آنها را از دست من نخواهد گرفت و من به آنها حيات جاوداني مي دهم و تا 28
 . پدري كه به من داد از همه بزرگتر است و كسي نمي تواند از دست پدر من بگيرد29
 ). من و پدر يك هستيم30

 . آنگاه يهوديان باز سنگها را برداشتند تا او را سنگسار كنند 31

 به سبب كدام يك مرا سنگسار مي كنيد؟. پدر خود بسيار كارهاي نيك به شما نمودماز جانب :  عيسي بديشان جواب داد32

 .به سبب عمل نيك، تو را سنگسار نمي كنيم، بلكه به سبب كفر، زيرا تو انسان هستي و خود را خدا مي خواني:  يهوديان در جواب گفتند33
  كه من گفتم شما خدايان هستيد؟آيا در تورات شما نوشته نشده است:  عيسي در جواب ايشان گفت34

   پس اگر آناني را كه كالم خدا بديشان نازل شد، خدايان خواند و ممكن نيست كه كتاب محو گردد،35
 و مي گوييد كفر مي گويي، از آن سبب كه گفتم پسر خدا هستم؟ كه پدر تقديس كرده، به جهان فرستاد، بد  آيا كسي را36

 .نمي آورم، به من ايمان مياوريد اگر اعمال پدر خود را بجا 37
 . و لكن چنانچه بجا مي آورم، هرگاه به من ايمان نمي آوريد، به اعمال ايمان آوريد تا بدانيد و يقين كنيد كه پدر در من است و من در او38
 . پس ديگر باره خواستند او را بگيرند، اما از دستهاي ايشان بيرون رفت39

40 دل يحيي تعميد مي داد، رفت و در آنجا توقّف نمودو باز به آن طرف اُرن، جايي كه او.  
 . و بسياري نزد او آمده، گفتند كه يحيي هيچ معجزه ننمود ولكن هر چه يحيي دربارة اين شخص گفت، راست است41
 . پس بسياري در آنجا به او ايمان آوردند42
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 .يا كه ده مريم و خواهرش مرتا بودو شخصي ايلعازر نام، بيمار بود، از اهل بين عنْ 1 
 . مريم آن است كه خداوند را به عطر، تدهين ساخت و پايهاي او را به موي خود خشكانيد كه برادرش ايلعازر بيمار بود2
 .     اي آقا، اينك آن كه او را دوست مي داري مريض است:  پس خواهرانش نزد او فرستاده، گفتند3

 .اين مرض تا به موت نيست بلكه براي جالل خدا تا پسر خدا از آن جالل يابد:  گفت چون عيسي اين را شنيد4
  . و عيسي مرتا و خواهرش و ايلعازر را محبت مي نمود5

 .پس چون شنيد كه بيمار است، در جايي كه بود دو روز توقّف نمود 6  
 . باز به يهوديه برويم: شاگردان خود گفت  و بعد از آن به7

 اي معلّم، اآلن يهوديان مي خواستند تو را سنگسار كنند؛ و آيا باز مي خواهي بدانجا بروي؟: ان او را گفتند شاگرد8

  .آيا ساعتهاي روز دوازده نيست؟ اگر كسي در روز راه رود لغزش نمي خورد زيرا كه نور جهان اين را مي بيند:  عيسي جواب داد9

 . ورد زيرا كه در او نور نيست و ليكن اگر كسي در شب راه رود لغزش خ10

 .اما مي روم تا او را بيدار كنم. دوست ما ايلعازر در خواب است:  اين را گفت و بعد از آن به ايشان فرمود11
 .اي آقا اگر خوابيده است، شفا خواهد يافت:  شاگردان او گفتند12
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 .ي خواب مي گويد اما عيسي دربارة موت او سخن گفت و ايشان گمان بردند كه از آرام13
 . ايلعازر مرده است:  آنگاه عيسي عالنيه بديشان گفت14

 . و براي شما خشنود هستم كه در آنجا نبودم تا ايمان آريد ولكن نزد او برويم15
 .ما نيز برويم تا با او بميريم:  پس توما كه به معني توأم باشد، به همشاگردان خود گفت16
 .  چهار روز است كه در قبر مي باشدپس چون عيسي آمد، يافت كه 17

 . و بيت عنيا نزديك اورشليم بود، قريب به پانزده تير پرتاب18
 . و بسياري از يهود نزد مرتا و مريم آمده بودند تا بجهت برادرشان، ايشان را تسلّي دهند19
 . ماندليكن مريم در خانه نشسته.  و چون مرتا شنيد كه عيسي مي آيد، او را استقبال كرد20
 .اي آقا اگر اينجا مي بودي، برادر من نمي مرد:  پس مرتا به عيسي گفت21
 .   وليكن اآلن نيز مي دانم كه هر چه از خدا طلب كني، خدا آن را به تو خواهد داد22

 . برادر تو خواهد  برخاست:  عيسي بدو گفت23

 . خاستمي دانم كه در قيامت روز بازپسين خواهد بر:  مرتا به وي گفت24

 .هر كه به من ايمان آورد، اگر مرده باشد، زنده گردد. من قيامت و حيات هستم:  عيسي بدو گفت25
 آيا اين را بور مي كني؟.  و هر كه زنده بود و به من ايمان آورد، تا به ابد نخواهد مرد26

 ).ه استبلي اي آقا، من ايمان دارم كه تويي مسيح پسر خدا كه در جهان آيند:  او گفت27

 .استاد آمده است و تو را مي خواند: و چون اين را گفت، رفت و خواهر خود را در پنهاني خوانده، گفت 28
 . او چون اين را بشنيد، بزودي برخاسته، نزد او آمد29
 . و عيسي هنوز وارد ده نشده بود، بلكه در جايي كه مرتا او را مالقات كرد30
به سر قبر : و بودند و او را تسلّي مي دادند، چون ديدند كه مريم برخاسته، به تعجيل بيرون مي رود، از عقب او آمده، گفتند و يهودياني كه در خانه با ا31

 .مي رود تا در آنجا گريه كند
 .ادر من نمي مرداي آقا اگر در اينجا مي بودي، بر:  و مريم چون به جايي كه عيسي بود رسيد، او را ديده، بر قدمهاي او افتاد و بدو گفت32
 . عيسي چون او را گريان ديد و يهوديان را هم كه با او آمده بودند گريان يافت، در روح خود بشدت مكدر شده، مضطرب گشت33
 . اي آقا بيا و ببين: او را كجا گذارده ايد؟ به او گفتند : و گفت34

 .  عيسي بگريست35

 !وست مي داشتاو را د بنگريد چقدر:  آنگاه يهوديان گفتند36
 آيا اين شخص كه چشمان كور را باز كرد، نتوانست امر كند كه اين مرد نيز نميرد؟:  بعضي از ايشان گفتند37

  .پس عيسي باز بشدت در خود مكدر شده، نزد قبر آمد و آن غاري بود، سنگي بر سرش گذارده 38
 . قا اآلن متعفّن شده، زيرا كه چهار روز گذشته استاي آ: مرتا خواهر ميت بدو گفت. سنگ را برداريد:  عيسي گفت39

 آيا به تو نگفتم اگر ايمان بياوري، جالل خدا را خواهي ديد؟:  عيسي به وي گفت40

 .ياي پدر، تو را شكر مي كنم كه سخن مرا شنيد: عيسي چشمان خود را باال انداخته، گفت.  پس سنگ را از جايي كه ميت گذاشته شده بود برداشتند41
 . و من مي دانستم كه هميشه سخن مرا مي شنوي؛ ولكن بجهت خاطر اين گروه كه حاضرند گفتم تا ايمان بياورند كه تو مرا فرستادي42
 .اي ايلعازر، بيرون بيا:  چون اين را گفت، به آواز بلند ندا كرد43
 ).او را باز كنيد و بگذاريد برود: عيسي بديشان گفت. يده بود در حال آن مرده دست و پاي كفن بسته بيرون آمد و روي او به دستمالي پيچ44

 .آنگاه بسياري از يهوديان كه با مريم آمده بودند، چون آنچه عيسي كرد ديد، بدو ايمان آوردند 45
 . وليكن بعضي از ايشان نزد فريسيان رفتند و ايشان را از كارهايي كه عيسي كرده بود آگاه ساختند46

 چه كنيم زيرا كه اين مرد، معجزات بسيار مي نمايد؟: هنَه و فريسيان شورا نموده، گفتندپس رؤساي كَ 47 

 . اگر او را چنين واگذاريم، همه به او ايمان خواهند آورد و روميان آمده، جا و قوم ما را خواهند گرفت48
  . هيچ نمي دانيدشما:  يكي از ايشان، قيافا نام كه در آن سال رئيس كَهنَه بود، بديشان گفت49

 . و فكر نمي كنيد كه بجهت ما مفيد است كه يك شخص در راه قوم بميرد و تمامي طايفه هالك نگردند50
 : و اين را از خود نگفت بلكه چون در آن سال رئيس كَهنَه بود، نبوت كرد كه مي بايست عيسي در راه آن طايفه بميرد51
  . فرزندان خدا را كه متفرقند در يكي جمع كند و نه در راه آن طايفه تنها بلكه تا52
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 . و از همان روز شورا كردند كه او را بكشند53
 پس بعد از آن عيسي در ميان يهود آشكارا راه نمي رفت بلكه از آنجا روانه شد به موضعي نزديك بيابان به شهري كه افرايم نام داشت و با شاگردان 54

 .خود در آنجا توقّف نمود

 .ن فصَح يهود نزديك شد، بسياري از بلوكات قبل از فصَح به اورشليم آمدند تا خود را طاهر سازندو چو 55
 چه گمان مي بريد؟ آيا براي عيد نمي آيد؟:  و در طلب عيسي مي بودند و در هيكل ايستاده، به يكديگر مي گفتند56

 .اند كه كجا است و اطّالع دهد تا او را گرفتار سازند اما رؤساي كَهنَه و فريسيان حكم كرده بودند كه اگر كسي بد57
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 .پس شش روز قبل از عيد فصَح، عيسي به بيت عنيا آمد، جايي كه ايلعازر مرده را از مردگان برخيزانيده بود 1 
 .  و براي او در آنجا شام حاضر كردند و مرتا خدمت مي كرد و ايلعازر يكي از مجلسيان با او بود2

 مريم رطلي از عطرِ سنبلِ خالصِ گرانبها گرفته، پايهاي عيسي را تدهين كرد و پايهاي او را از مويهاي خود خشكانيد، چنانكه خانه از بوي عطر پر  آنگاه3
 .شد

 : پس يكي از شاگردان او يعني يهوداي اسخريوطي، پسر شمعون كه تسليم كنندة وي بود، گفت4
 وخته نشد تا به فقرا داده شود؟ براي چه اين عطر به سيصد دينار فر5

 . و اين را نه از آنرو گفت كه پرواي فقرا مي داشت، بلكه از آنرو كه دزد بود و خريطه در حوالة او و از آنچه در آن انداخته مي شد بر مي داشت6
  .او را واگذار زيرا كه بجهت روز تكفين من اين را نگاه داشته است:  عيسي گفت7
  . با شما مي باشند و اما من همه وقت با شما نيستم زيرا فقرا هميشه8

 .پس جمعي كثير از يهود چون دانستند كه عيسي در آنجا است آمدند، نه براي عيسي و بس بلكه تا ايلعازر را نيز كه از مردگان برخيزانيده بود ببينند 9   
 . آنگاه رؤساي كَهنَه شورا كردند كه ايلعازر را نيز بكشند10
 .را كه بسياري از يهود به سبب او مي رفتند و به عيسي ايمان مي آوردند زي11

 فرداي آن روز چون گروه بسياري كه براي عيد آمده بودند، شنيدند كه عيسي به اورشليم مي آيد، 12

 . يل كه به اسم خداوند مي آيدهوشيعانا مبارك باد پادشاه اسرائ: او بيرون آمدند و ندا مي كردند شاخه هاي نخل را گرفته، به استقبال 13

  و عيسي كرة االغي يافته، بر آن سوار شد چنانكه مكتوب است 14

 . كه اي دختر صيهون مترس، اينك پادشاه تو سوار بر كره االغي مي آيد15
ها دربارة او مكتوب است و همچنان با او كرده  و شاگردانش اوالً اين چيزها را نفهميدند، لكن چون عيسي جالل يافت، آنگاه به خاطر آوردند كه اين چيز16

  .بودند
 . و گروهي كه با او بودند شهادت دادند كه ايلعارز را از قبر خوانده، او را از مردگان برخيزانيده است17
 .  و بجهت همين نيز آن گروه او را استقبال كردند، زيرا شنيده بودند كه آن معجزه را نموده بود18

 )!نمي بينيد كه هيچ نفع نمي بريد؟ اينك تمام عالم از پي او رفته اند: ه يكديگر گفتند پس فريسيان ب19

 .و از آن كساني كه در عيد بجهت عبادت آمده بودند، بعضي يوناني بودند 20
 .اي آقا، مي خواهيم عيسي را ببينيم:  ايشان نزد فليپس كه از بيت صيداي جليل بود آمدند و سؤال كرده، گفتند21
  . فيلّپس آمد و به اندرياس گفت و اندرياس و فليپس به عيسي گفتند22
 .ساعتي رسيده است كه پسر انسان جالل يابد:  عيسي در جواب ايشان گفت23
 . آمين آمين به شما مي گويم اگر دانة گندم كه در زمين مي افتد نميرد، تنها ماند ليكن اگر بميرد ثمر بسيار آورد24
 .ن خود را دوست دارد، آن را هالك كند؛ و هر كه در اين جهان جان خود را دشمن دارد، تا حيات جاوداني آن را نگاه خواهد داشت كسي كه جا25
 . اگر كسي مرا خدمت كند، مرا پيروي بكند و جايي كه من باشم آنجا خادم من نيز خواهد بود؛ و هر كه مرا خدمت كند و پدر مرا حرمت خواهد داشت26
 .لكن بجهت همين امر تا اين ساعت رسيده ام. ن جان من مضطرب است و چه بگويم؟ اي پدر مرا از اين ساعت رستگار كن اآل27
 .ناگاه صدايي از آسمان در رسيد كه جالل دادم و باز جالل خواهم داد!  اي پدر اسم خود را جالل بده28
 !     فرشته اي با او تكلّم كرد: و ديگران گفتند! رعد شد:  پس گروهي كه حاضر بودند اين را شنيده، گفتند29

 .اين صدا از براي من نيامد، بلكه بجهت شما:  عيسي در جواب گفت30
 . الحال داوري اين جهان است و اآلن رئيس اين جهان بيرون افكنده مي شود31
 . و من اگر از زمين بلند كرده شوم، همه را به سوي خود خواهم كشيد32
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  .گفت كنايه از آن قسم موت كه مي بايست بميرد و اين را 33

پس تو چگونه مي گويي كه پسر انسان بايد باال كشيده شود؟ كيست . ما از تورات شنيده ايم كه مسيح تا به ابد باقي مي ماند: پس همه به او جواب دادند 34
 اين پسر انسان؟

دامي كه نور با شماست، راه برويد تا ظلمت شما را فرو نگيرد؛ و كسي كه در تاريكي راه    پس ما. اندك زماني نور با شماست:  آنگاه عيسي بديشان گفت35
 .مي رود نمي داند به كجا مي رود

 .عيسي چون اين را بگفت، رفته و خود را از ايشان مخفي ساخت.  مادامي كه نور با شماست به نور ايمان آوريد تا پسران نور گرديد36

 .ي ايشان چنين معجزات بسيار نموده بود، بدو ايمان نياوردندو با اينكه پيش رو 37
 اي خداوند كيست كه خبر ما را باور كرد و بازوي خداوند به كه آشكار گرديد؟:  تا كالمي كه اشعيا نبي گفت به اتمام رسد38

 : و از آنجهت نتوانستند ايمان آورد، زيرا كه اشعيا نيز گفت39
 . و دلهاي ايشان را سخت ساخت تا به چشمان خود نبينند و به دلهاي خود نفهمند و برنگردند تا ايشان را شفا دهم چشمان ايشان را كور كرد40
 . اين كالم را اشعيا گفت وقتي كه جالل او را ديد و دربارة او تكلّم كرد41
 . قرار نكردند كه مبادا از كنيسه بيرون شوند لكن با وجود اين، بسياري از سرداران نيز بدو ايمان آوردند، اما به سبب فريسيان ا42

 . زيرا كه جالل خلق را بيشتر از جالل خدا دوست مي داشتند43

 .آنكه به من ايمان آورد، نه من بلكه به آنكه مرا فرستاده است، ايمان آورده است: آنگاه عيسي ندا كرده، گفت 44
 .مرا ديده است  و كسي كه مرا ديد فرستندة45
 .ي در جهان آمدم تا هر كه به من ايمان آورد در ظلمت نمانَد من نور46
 . و اگر كسي كالم مرا شنيد و ايمان نياورد، من بر او داوري نمي كنم زيرا كه نيامده ام تا جهان را داوري كنم بلكه تا جهان را نجات بخشم47
 . داوري كند، همان كالمي كه گفتم در روز بازپسين بر او داوري خواهد كرد هر كه مرا حقير شمارد و كالم مرا قبول نكند، كسي هست كه در حق او 48

 . زانرو كه من از خود نگفتم، لكن پدري كه مرا فرستاد، به من فرمان داد كه چه بگويم و به چه چيز تكلّم كنم49
 ). است، تكلّم مي كنمپس آنچه من مي گويم چنانكه پدر به من گفته.  و مي دانم كه فرمان او حيات جاوداني است50
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و قبل از عيد فصَح، چون عيسي دانست كه ساعت او رسيده است تا از اين جهان به جانب پدر برود، خاصّان خود را كه در اين جهان محبت مي نمود،  1 
 .ايشان را تا به آخر محبت نمود

 خريوطي نهاده بود كه او را تسليم كند، و چون شام مي خوردند و ابليس پيش از آن در دل يهودا پسر شمعون اس2

  عيسي با اينكه  مي دانست كه پدر همه چيز را بدست او داده است و از نزد خدا آمده و به جانب خدا مي رود،3

 . از شام برخاست و جامة خود را بيرون كرد و دستمالي گرفته، به كمر بست4
 .ردان و خشكانيدن آنها با دستمالي كه بر كمر داشت پس آب در لگن ريخته، شروع كرد به شستن پايهاي شاگ5
   اي آقا تو پايهاي مرا مي شويي؟:  پس چون به شمعون پطرس رسيد، او به وي گفت6

 .آنچه من مي كنم اآلن تو نمي داني، لكن بعد خواهي فهميد: عيسي در جواب وي گفت 7
 .اگر تو را نشويم تو را با من نصيبي نيست: ا جواب دادعيسي او ر. پايهاي مرا هرگز نخواهي شست:  پطرس به او گفت8
 .اي آقا نه پايهاي مرا و بس، بلكه دستها و سر مرا نيز:  شمعون پطرس بدو گفت9
 .شما پاك هستيد لكن نه همه. كسي كه غسل يافت محتاج نيست مگر به شستن پايها، بلكه تمام او پاك است:  عيسي بدو گفت10
 .همگي شما پاك نيستيد: ندة خود را مي دانست و از اين جهت گفت زيرا كه تسليم كن11
 آيا فهميديد آنچه به شما كردم؟: و چون پايهاي ايشان را شست، رخت خود را گرفته، باز بنشست و بديشان گفت 12

 . شما مرا استاد و آقا مي خوانيد و خوب مي گوييد زيرا كه چنين هستم13
 .هستم، پايهاي شما را شستم، بر شما نيز واجب است كه پايهاي يكديگر را بشوييد پس اگر من كه آقا و معلّم 14
 . زيرا به شما نمونه اي دادم تا چنانكه من با شما كردم، شما نيز بكنيد15
 . آمين آمين به شما مي گويم غالم بزرگتر از آقاي خود نيست و رسول از فرستندة خود16
 .ل شما اگر آن را به عمل آريد هرگاه اين را دانستيد، خوشابحا17
 دربارة جميع شما سخن نمي گويم؛ من آناني را كه برگزيده ام مي شناسم، ليكن تا كتاب تمام شود آنكه با من نان مي خورد، پاشنة خود را بر من بلند 18

 .كرده است
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 . اآلن قبل از وقوع به شما مي گويم تا زماني كه واقع شود باور كنيد كه من هستم19
 .آنكه مرا قبول كند، فرستندة مرا قبول كرده باشد  آمين آمين به شما مي گويم هر كه قبول كند كسي را كه مي فرستم، مرا قبول كرده؛ و20
 .آمين آمين به شما مي گويم كه يكي از شما مرا تسليم خواهد كرد: چون عيسي اين را گفت، در روح مضطرب گشت و شهادت داده، گفت 21
 .ردان به يكديگر نگاه مي كردند و حيران مي بودند كه اين را دربارة كه مي گويد پس شاگ22
   و يكي از شاگردان او بود كه به سينة عيسي تكيه  مي زد و عيسي او را محبت مي نمود؛23
 . شمعون پِطرس بدو اشاره كرد كه بپرسد دربارة كه اين را گفت24
 خداوندا كدام است؟:  پس در آغوش عيسي افتاده، بدو گفت25

 .پس لقمه را فرو برده، به يهوداي اسخريوطي پسر شمعون داد. آن است كه من لقمه را فرو برده، بدو مي دهم:  عيسي جواب داد26
 .آنچه مي كني، به زودي بكن: آنگاه عيسي وي را گفت.  بعد از لقمه، شيطان در او داخل گشت27
 .فهميدند كه براي چه بدو گفت اما اين سخن را احدي از مجلسيان ن28
 . زيرا كه بعضي گمان بردند كه چون خريطه نزد يهودا بود، عيسي وي را فرمود تا مايحتاج عيد را بخرد يا آنكه چيزي به فقرا بدهد29

 .پس او لقمه را گرفته، در ساعت بيرون رفت و شب بود 30
 .يافت خدا در او جاللاآلن پسر انسان جالل يافت و :  چون بيرون رفت عيسي گفت31
 . و اگر خدا در او جالل يافت، هر آينه خدا او را در خود جالل خواهد داد و به زودي او را جالل خواهد داد32
 به شما  اي فرزندان، اندك زماني ديگر با شما هستم و مرا طلب خواهيد كرد؛ و همچنان كه به يهود گفتم جايي كه مي روم شما نمي توانيد آمد، اآلن نيز33

 .مي گويم
 . به شما حكمي تازه مي دهم كه يكديگر را محبت نماييد، چنانكه من شما را محبت نمودم تا شما نيز يكديگر را محبت نماييد34
 . به همين همه خواهند فهميد كه شاگرد من هستيد اگر محبت يكديگر را داشته باشيد35
جايي مي روم، اآلن نمي تواني از عقب من بيايي و لكن در آخر از عقب من خواهي : وي؟ عيسي جواب داداي آقا كجا مي ر:  شمعون پِطرس به وي گفت36
 . آمد

 .اي آقا براي چه اآلن نتوانم از عقب تو بيايم؟ جان خود را در راه تو خواهم نهاد:   پِطرس بدو گفت37
 . آمين به تو مي گويم تا سه مرتبه مرا انكار نكرده باشي، خروس بانگ نخواهد زدآيا جان خود را در راه من مي نهي؟ آمين:  عيسي به او جواب داد38
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 .به خدا ايمان آوريد به من نيز ايمان آوريد! دل شما مضطرب نشود 1 
 مي روم تا براي شما مكاني حاضر كنم،.  در خانة پدر من منزل بسيار است و الّا به شما مي گفتم2

 . شما مكاني حاضر كنم، باز مي آيم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جايي كه من مي باشم شما نيز باشيد و اگر بروم و از براي3
 . و جايي كه من   مي روم مي دانيد و راه را مي دانيد4
 پس چگونه راه را توانيم دانست؟. اي آقا نمي دانيم كجا مي روي:  توما بدو گفت5

 .هيچ كس نزد پدر جز به وسيلة من نمي آيد. استي و حيات هستممن راه و ر:  عيسي بدو گفت6
 . اگر مرا مي شناختيد، پدر مرا نيز مي شناختيد و بعد از اين او را مي شناسيد و او را ديده ايد7
 . اي آقا پدر را به ما نشان ده كه ما را كافي است:  فيلپس به وي گفت8

پس تو چگونه تو مي گويي پدر را به .  كه با شما بوده ام، آيا مرا نشناخته اي؟ كسي كه مرا ديد، پدر را ديده استاي فيلپس در اين مدت:  عيسي بدو گفت9
 ما نشان ده؟

 آيا باور نمي كني كه من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنهايي كه من به شما مي گويم از خود نمي گويم، لكن پدري كه در من ساكن است، او اين 10
 . مال را مي كنداع

 .  مرا تصديق كنيد كه من در پدر هستم و پدر در من است، والّا مرا به سبب آن اعمال تصديق كنيد11

 آمين آمين به شما مي گويم هر كه به من ايمان آرد، كارهايي را كه من مي كنم او نيز خواهد كرد و بزرگتر از اينها نيز خواهد كرد، زيرا كه من نزد پدر 12
 .وممي ر

  .و هر چيزي را كه به اسم من سؤال كنيد بجا خواهم آورد تا پدر در پسر جالل يابد 13 
 . اگر چيزي به اسم من طلب كنيد من ان را بجا خواهم آورد14

 .اگر مرا دوست داريد، احكام مرا نگاه داريد 15
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 ا هميشه با شما بماند، و من از پدر سؤال مي كنم و تسلّي دهنده اي ديگر به شما عطا خواهد كرد ت16

 يعني روح راستي كه جهان   نمي تواند او را قبول كند زيرا كه او را نمي بيند و  نمي شناسد و اما شما او را مي شناسيد، زيرا كه او با شما مي ماند و 17
 .در شما خواهد بود

 .شما را يتيم نمي گذارم نزد شما مي آيم 18 
 .ر مرا نمي بيند و اما شما مرا مي بينيد و از اين جهت كه من زنده ام، شما هم خواهيد زيست بعد از اندك زماني جهان ديگ19
 . و در آن روز شما خواهيد دانست كه من در پدر هستم و شما در من و من در شما20
مايد، پدر من او را محبت خواهد نمود و من او را  هر كه احكام مرا دارد و آنها را حفظ كند، آن است كه مرا محبت مي نمايد؛ و آنكه مرا محبت مي ن21

 .محبت خواهم نمود و خود را به او ظاهر خواهم ساخت
 اي آقا چگونه مي خواهي خود را به ما بنمايي و نه بر جهان؟:  يهودا، نه آن اسخريوطي، به وي گفت22

و پدرم او را محبت خواهم نمود و به سوي او آمده، نزد وي مسكن خواهيم اگر كسي مرا محبت نمايد، كالم مرا نگاه داشت :  عيسي در جواب او گفت23
 .گرفت

 . فرستاد  و آنكه مرا محبت ننمايد، كالم مرا حفظ نمي كند؛ و كالمي كه مي شنويد از من نيست بلكه از پدري است كه مرا24

 . اين سخنان را به شما گفتم وقتي كه با شما بودم25
يعني روح القدس كه پدر او را به اسم من مي فرستد، او همه چيز را به شما تعليم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به ياد شما خوهد  ليكن تسلّي دهنده 26

 .آورد
 .دل شما مضطرب و هراسان نباشد. نه چنانكه جهان مي دهد، من به شما مي دهم.  سالمتي براي شما مي گذارم، سالمتي خود را به شما مي دهم27
اگر مرا محبت مي نموديد، خوشحال مي گشتيد كه گفتم نزد پدر مي روم، زيرا كه پدر بزرگتر .  شنيده ايد كه من به شما گفتم مي روم و نزد شما مي آيم28

 .از من است
  و اآلن قبل از وقوع به شما گفتم تا وقتي كه واقع گردد ايمان آوريد29

 .يرا كه رئيس اين جهان مي آيد و در من چيزي ندارد بعد از اين بسيار با شما نخواهم گفت، ز30
 .برخيزيد از اينجا برويم.  ليكن تا جهان بداند كه پدر را محبت مي نمايم، چنانكه پدر به من حكم كرد همانطور مي كنم31
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 .من تاك حقيقي هستم و پدر من باغبان است 1 
  .ازد و هر چه ميوه آرد آن را پاك مي كند تا بيشتر ميوه آورد هر شاخه اي در من كه ميوه نياورد، آن را دور مي س2

  .الحال شما به سبب كالمي كه به شما گفته ام پاك هستيد 3

 .همچنانكه شاخه از خود نمي تواند ميوه آورد اگر در تاك نماند، همچنين شما نيز اگر در من نمانيد.  در من بمانيد و من در شما4
 .آنكه در من مي ماند و من در او، ميوة بسيار مي آورد زيرا كه جدا از من هيچ نمي توانيد كرد. خه ها من تاك هستم و شما شا5
 . اگر كسي در من نماند، مثل شاخه بيرون انداخته مي شود و مي خشكد و آنها را جمع كرد، در آتش مي اندازند و سوخته مي شود6
  .چه مي خواهيد طلبيد كه براي شما خواهد شد اگر در من بمانيد و كالم من در شما بماند، آن7
 . جالل پدر من آشكارا مي شود به اينكه ميوة بسيار بياوريد و شاگرد من بشويد8
 . همچنان كه پدر مرا محبت نمود، من نيز شما را محبت نمودم؛ در محبت من بمانيد9
 .ن احكام پدر خود را نگاه داشته ام و در محبت او مي مانم اگر احكام مرا نگاه داريد، در محبت من خواهيد ماند، چنانكه م10
 . اين را به شما گفتم تا در خوشي من در شما باشد و شادي شما كامل گردد11

 .اين است حكم من كه يكديگر را محبت نماييد، همچنان كه شما را محبت نمودم 12 
 .وستان خود بدهد كسي محبت بزرگتر از اين ندارد كه جان خود را بجهت د13
 . شما دوست من هستيد اگر آنچه به شما حكم مي كنم بجا آريد14
 ديگر شما را بنده نمي خوانم زيرا كه بنده آنچه آقايش مي كند نمي داند؛ لكن شما را دوست خوانده ام زيرا كه هر چه از پدر شنيده ام به شما بيان 15

 .كردم
برگزيدم و شما را مقرر كردم تا شما برويد و ميوه آوريد و ميوة شما بماند تا هر چه از پدر به اسم من طلب كنيد  شما مرا برنگزيديد، بلكه من شما را 16

 .به شما عطا كند

 . به اين چيزها شما را حكم مي كنم تا يكديگر را محبت نماييد 17 
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 . اگر جهان شما را دشمن دارد، بدانيد كه پيشتر از شما مرا دشمن داشته است18
لكن چونكه از جهان نيستيد بلكه من شما را از جهان برگزيده ام، از اين سبب جهان با .  اگر از جهان مي بوديد، جهان خاصّان خود را دوست مي داشت19

 . شما دشمني مي كند

نيز زحمت خواهند داد؛ اگر كالم مرا نگاه داشتند، اگر مرا زحمت دادند، شما را . غالم بزرگتر از آقاي خود نيست:  به خاطر آريد كالمي را كه به شما گفتم20
 .كالم شما را هم نگاه خواهند داشت

 . لكن بجهت اسم من جميع اين كارها را به شما خواهند كرد زيرا كه فرستندة مرا نمي شناسند21
 .د ندارند اگر نيامده بودم و به ايشان تكلّم نكرده، گناه نمي داشتند؛ و اما اآلن عذري براي گناه خو22
 .مرا نيز دشمن دارد  هر كه مرا دشمن دارد پدر23
 .وليكن اكنون ديدند و دشمن داشتند مرا و پدر مرا نيز.  و اگر در ميان ايشان كارهايي نكرده بودم كه غير از من كسي هرگز نكرده بود، گناه نمي داشتند24
  . مرا بي سبب دشمن داشتند بلكه تا تمام شود كالمي كه در شريعت ايشان مكتوب است كه25
 . ليكن چون تسلّي دهنده كه او را از جانب پدر نزد شما مي فرستم آيد، يعني روح راستي كه از پدر صادر مي گردد، او بر من شهادت خواهد داد26
 . و شما نيز شهادت خواهيد داد زيرا كه از ابتدا با من بوده ايد27
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 .وريداين را به شما گفتم تا لغزش نخ 1 
 . شما را از كنايس بيرون خواهند نمود؛ بلكه ساعتي مي آيد كه هر كه شما را بكُشد، گمان برد كه خدا را خدمت مي كند2
 . و اين كارها را با شما خواهند كرد، بجهت آنكه نه پدر را شناخته اند و نه مرا3
  .و اين را از اول به شما نگفتم، زيرا كه با شما بودم. ه من به شما گفتم ليكن اين را به شما گفتم تا وقتي كه ساعت آيد به خاطر آوريد ك4

 .اما اآلن نزد فرستندة خود مي روم و كسي از شما از من نمي پرسد به كجا مي روي 5
 . وليكن چون اين را به شما گفتم، دل شما از غم پر شده است6
 .مي فرستم اما اگر بروم او را نزد شما. يد است، زيرا اگر نروم تسلّي دهنده نزد شما نخواهد آمد و من به شما راست مي گويم كه رفتن من براي شما مف7
 . و چون او آيد، جهان را بر گناه و عدالت و داوري ملزم خواهد نمود8
 . اما بر گناه، زيرا كه به من ايمان نمي آورند9
 .  ديگر مرا نخواهيد ديد و اما بر عدالت،از آن سبب كه نزد پدر خود مي روم و10

 . و اما بر داوري، از آنرو كه بر رئيس اين جهان حكم شده است11

  .   و بسيار چيزهاي ديگر نيز دارم به شما بگويم، لكن اآلن طاقت تحمل آنها را نداريد12
د تكلّم نمي كند بلكه به آنچه شنيده است سخن خواهد  وليكن چون او يعني روحِ راستي آيد، شما را به جميع راستي هدايت خواهد كرد زيرا كه از خو13

 .گفت و از امور آينده به شما خبر خواهد داد
  . او مرا جالل خواهد داد زيرا كه از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد14
 . گيرد و به شما خبر خواهد داداز اين جهت گفتم که از آنچه آن من است، می.  از آن من است هر چه از ان پدر است،15
  . بعد از اندكي مرا نخواهيد ديد و بعد از اندكي باز مرا خواهيد ديد زيرا كه نزد پدر مي روم16

زيرا كه چه چيز است اينكه به ما مي گويد كه اندكي مرا نخواهيد ديد و بعد از اندكي باز مرا خواهيد ديد و : آنگاه بعضي از شاگردانش به يكديگر گفتند 17
 نزد پدر مي روم؟

 .چه چيز است اين اندكي كه كه مي گويد؟ نمي دانيم چه مي گويد:  پس گفتند18
آيا در ميان خود از اين سؤال مي كنيد كه گفتم اندكي ديگر مرا نخواهيد ديد پس از :  عيسي چون دانست كه مي خواهند از او سؤال كنند، بديشان گفت19

 ؟اندكي باز مرا خواهيد ديد
شما محزون مي شويد لكن حزن شما به خوشي مبدل خواهد .  آمين آمين به شما مي گويم كه شما گريه و زاري خواهيد كرد و جهان شادي خواهد نمود20

 .شد
بب خوشي از اينكه وليكن چون طفل را زاييد، آن زحمت را ديگر ياد نمي آورد به س.  زن در حين زاييدن محزون مي شود، زيرا كه ساعت او رسيده است21

  . انساني در جهان تولّد يافت
 .و دل شما خوش خواهد گشت و هيچ كس آن خوشي را از شما نخواهد گرفت  پس شما همچنين اآلن محزون مي باشيد، لكن باز شما را خواهم ديد22
 .ر به اسم من طلب كنيد، به شما عطا خواهد كردآمين آمين به شما مي گويم كه هر آنچه از پد.  و در آن روز چيزي از من سؤال نخواهيد كرد23
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 . تاكنون به اسم من چيزي طلب نكرديد، بطلبيد تا بيابيد و خوشيِ شما كامل گردد24
  . اين چيزها را به مثلها به شما حرف نمي زنم بلكه از پدر به شما آشكارا خبر خواهم داد25

 مي گويم كه من بجهت شما از پدر سؤال مي كنم،در آن روز به اسم من طلب خواهيد كرد و به شما ن 26 

 . زيرا خود پدر شما را دوست مي دارد، چونكه شما مرا دوست داشتيد و ايمان آورديد كه من از نزد خدا بيرون آمدم27
 . از نزد پدر بيرون آمدم و در جهان وارد شدم، و باز جهان را واگذارده، نزد پدر مي روم28
 .هان اكنون عالنيه سخن مي گويي و هيچ مثَل نمي گويي: د شاگردانش بدو گفتن29
 .بدين جهت باور مي كنيم كه از خدا بيرون آمدي.  اآلن دانستيم كه همه چيز ار مي داني و الزم نيست كه كسي از تو بپرسد30
 آيا اآلن باور مي كنيد؟:  عيسي به ايشان جواب داد31

ليكن تنها نيستم زيرا كه پدر با من . ست كه متفرق خواهيد شد هر يكي به نزد خاصّان خود و مرا تنها خواهيد گذارد اينك ساعتي مي آيد بلكه اآلن آمده ا32
 .است

ولكن خاطر جمع داريد زيرا كه من بر جهان غالب . شد در جهان براي شما زحمت خواهد.  بدين چيزها به شما تكلّم كردم تا در من سالمتي داشته باشيد33
  .شده ام
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پسر خود را جالل بده تا پسرت نيز تو را جالل . اي پدر ساعت رسيده است: عيسي چون اين را گفت، چشمان خود را به طرف آسمان بلند كرده، گفت 1 
 .   دهد

 . همچنان كه او را بر هر بشري قدرت داده اي تا هر چه بدو داده اي به آنها حيات جاوداني بخشد2
 . است كه تو را خداي واحد حقيقي و عيسي مسيح را كه فرستادي بشناسند و حيات جاوداني اين3
 . من بر روي زمين تو را جالل دادم و كاري را كه به من سپردي تا بكنم، به كمال رسانيدم4
 . و اآلن تو اي پدر مرا نزد خود جالل ده، به همان جاللي كه قبل از آفرينش جهان نزد تو داشتم5

  .از آن تو بودند و ايشان را به من دادي و كالم تو را نگاه داشتند. آن مردماني كه از جهان به من عطا كردي ظاهر ساختماسم تو را به  6 
 .  و اآلن دانستند آنچه به من داده اي از نزد تو مي باشد7

ه نزد تو بيرون آمدم و ايمان آوردند كه تو مرا  زيرا كالمي را كه به من سپردي، بديشان سپردم و ايشان قبول كردند و از روي يقين دانستند ك8
 .فرستادي

 . من بجهت اينها سؤال مي كنم و براي جهان سؤال نمي كنم، بلكه از براي كساني كه به من داده اي، زيرا كه از آن تو مي باشند9
    .جالل يافته اماز آن من است از آن تو است و آنچه از آن تو است از آن من است و در آنها   و آنچه10

اي پدر قدوس اينها را كه به من داده اي، به اسم خود نگاه دار تا يكي باشند . بعد از اين در جهان نيستم اما اينها در جهان هستند و من نزد تو مي آيم 11
 .چنانكه ما هستيم

كس را كه به من داده اي حفظ نمودم كه يكي از ايشان هالك نشد، مگر  مادامي كه با ايشان در جهان بودم، من ايشان را به اسم تو نگاه داشتم، و هر 12
 . پسرِ هالكت تا كتاب تمام شود

 .و اين را در جهان مي گويم تا خوشي مرا در خود كامل داشته باشند.  و اما اآلن نزد تو مي آيم13
 .     ن نيستند، همچنان كه من نيز از جهان نيستم من كالم تو را به ايشان دادم و جهان ايشان را دشمن داشت زيرا كه از جها14

  .  خواهش نمي كنم كه ايشان را از جهان ببري، بلكه تا ايشان را از شرير نگاه داري15
 . ايشان از جهان نيستند چنانكه من از جهان نمي باشم16
 . كالم تو راستي است.  ايشان را به راستي خود تقديس نما17

 .نيز ايشان را در جهان فرستادم هان فرستادي، من همچنان كه مرا در ج18
 . و بجهت ايشان من خود را تقديس مي كنم تا ايشان نيز در راستي، تقديس كرده شوند19

 .و نه براي اينها فقط سؤال مي كنم، بلكه براي آنها نيز كه بوسيلة كالم ايشان به من ايمان خواهند آورد 20
 . ي پدر، در من هستي و من در تو، تا ايشان نيز در ما يك باشند تا جهان ايمان آرد كه تو مرا فرستادي تا همه يك گردند چنانكه تو ا21

 .تا يك باشند چنانكه ما يك هستيم  و من جاللي را كه به من دادي به ايشان دادم22
 . ايشان را محبت نمودي چنانكه مرا محبت نمودي من در ايشان و تو در من، تا در يكي كامل گردند و تا جهان بداند كه تو مرا فرستادي و23
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 اي پدر   مي خواهم آناني را كه به من داده اي با من باشند در جايي كه من مي باشم تا جالل مرا كه داده اي ببينند، زيرا كه مرا پيش از بناي جهان 24
 . محبت نمودي

 .؛ و اينها شناخته اند كه تو مرا فرستادي اي پدر عادل، جهان تو را نشناخت، اما من تو را شناختم25
  ). و اسم تو را به ايشان شناسانيدم و خواهم شناسانيد تا آن محبتي كه به من نموده اي در ايشان باشد و من نيز در ايشان باشم26
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 .  گردان خود به آن درآمدچون عيسي اين را گفت، با شاگردان خود به طرف وادي قدرون رفت و در آنجا باغي بود كه با شا 1 

 . و يهودا كه تسليم كنندة وي بود، آن موضع را مي دانست، چونكه عيسي در آنجا با شاگردان خود بارها انجمن مي نمود2
 . پس يهودا لشگريان و خادمان از نزد رؤساي كَهنَه و فريسيان برداشته، با چراغها و مشعلها و اسلحه به آنجا آمد3
 كه را مي طلبيد؟: ا اينكه آگاه بود از آنچه مي بايست بر او واقع شود، بيرون آمده، به ايشان گفت آنگاه عيسي ب4

 .و يهودا كه تسليم كنندة او بود نيز با ايشان ايستاده بود! من هستم: عيسي بديشان گفت! عيسي ناصري را:  به او جواب دادند5
 .فتادندمن هستم، برگشته، بر زمين ا:  پس چون بديشان گفت6
 !عيسي ناصري را: مي طلبيد؟ گفتند  كه را:  او باز ايشان را سؤال كرد7
 !پس اگر مرا مي خواهيد، اينها را بگذاريد بروند! به شما گفتم من هستم:  عيسي جواب داد8
 . تا آن سخني كه گفته بود تمام گردد كه از آناني كه به من داده اي يكي را گُم نكرده ام9
 .ون پطرس شمشيري را كه داشت كشيده، به غالم رئيس كَهنَه كه ملوك نام داشت زده، گوش راستش را بريد آنگاه شمع10
 آيا جامي را كه پدر به من داده است ننوشم؟! شمشير خود را غالف كن:  عيسي به پطرس گفت11

 .آنگاه سربازان و سرتيپان و خادمان يهود، عيسي را گرفته، او را بستند 12
13نَه بود، آوردند و اول او را نزد حنّا، پدر زن قيافا كه در همان سال رئيس كَه. 
 . و قيافا همان بود كه به يهود اشاره كرده بود كه بهتر است يك شخص در راه قوم بميرد14
 .عيسي داخل خانة رئيس كهنه شد اما شمعون پِطرس و شاگردي ديگر از عقب عيسي روانه شدند، چون آن شاگرد نزد رئيس كهنه معروف بود، با 15
 . پس آن شاگرد ديگر كه آشناي رئيس كهنه بود، بيرون آمده، با دربان گفتگو كرد و پطرس را به اندرون برد.  اما پطرس برون در ايستاده بود16

 !نيستم: آيا تو نيز از شاگردان اين شخص نيستي؟ گفت:  آنگاه آن كنيزي كه دربان بود، به پطرس گفت17
 . و غالمان و خدام آتش افروخته، ايستاده بودند و خود را گرم مي كردند چونكه هوا سرد بود؛ و پطرس نيز با ايشان خود را گرم مي كرد18

 .تعليم او پرسيد پس رئيس كهنه از عيسي دربارة شاگردان و 19   
 كنيسه و در هيكل، جايي كه همة يهوديان پيوسته جمع مي شدند، تعليم مي من هر وقت در.  عيسي به او جواب داد كه من به جهان آشكارا سخن گفته ام20

 !دادم و در خفا چيزي نگفته ام
 .!اينك ايشان مي دانند آنچه من گفتم!  چرا از من سؤال مي كني؟ از كساني كه شنيده اند بپرس كه چه چيز بديشان گفتم21

   به رئيس كهنه چنين جواب مي دهي؟آيا: تاده بود، طپانچه بر عيسي زده، گفت و چون اين را گفت، يكي از خادمان كه در آنجا ايس22
 اگر بد گفتم، به بدي شهادت ده؛ و اگر خوب، براي چه مرا مي زني؟:  عيسي بدو جواب داد23

 . پس حنّا او را بسته، به نزد قيافا رئيس كهنه فرستاد24

 !نيستم: آيا تو نيز از شاگردان او نيستي؟ او انكار كرده، گفت: فتندبعضي بدو گ. و شمعون ايستاده، خود را گرم مي كرد 25
 مگر من تو را در باغ نديدم؟:  پس يكي از غالمان رئيس كهنه كه از خويشان آن كس بود كه پطرس گوشش را بريده بود، گفت26

 . پطرس باز انكار كرد كه در حال خروس بانگ زد27

 .وانخانه آوردند و صبح بود و ايشان داخل ديوانخانه نشدند مبادا نجس بشوند بلكه تا فصَح را بخورندبعد عيسي را از نزد قيافا به دي 28
 دعوي بر اين شخص داريد؟ چه:  پس پيالطس به نزد ايشان آمده، گفت29

 .اگر او بدكار نمي بود، به تو تسليم نمي كرديم:  در جواب او گفتند30
 .بر ما جايز نيست كه كسي را بكُشيم: يهوديان به وي گفتند. بگيريد و موافق شريعت خود بر او حكم نماييدشما او را :  پيالطس بديشان گفت31
  . تا قول عيسي تمام گردد كه گفته بود، اشاره به آن قسم موت كه بايد بميرد32

 هستي؟آيا تو پادشاه يهود : پس پيالطُس باز داخل ديوانخانه شد و عيسي را طلبيده، به او گفت 33

 آيا تو اين را از خود مي گويي يا ديگران دربارة من به تو گفتند؟:  عيسي به او جواب داد34

 چه كرده اي؟. مگر من يهود هستم؟ اُمت تو و رؤساي كهنه تو را به من تسليم كردند:  پيالطُس جواب داد35
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ليكن .  اين جهان مي بود، خدام من جنگ مي كردند تا به يهود تسليم نشوماگر پادشاهي من از.  عيسي جواب داد كه پادشاهي اين جهان از من نيست36
 .اكنون پادشاهي من از اين جهان نيست

از اين جهت من متولّد شدم و به جهت اين در جهان آمدم تا . تو مي گويي كه پادشاه هستم: مگر تو پادشاه هستي؟ عيسي جواب داد:  پيالطُس به او گفت37
 .دهم، و هر كه از راستي است سخن مرا مي شنودبه راستي شهادت 

 . هيچ عيبي نيافتم من در اين شخص: راستي چيست؟ و چون اين را بگفت، باز به نزد يهوديان بيرون شده، به ايشان گفت:  پيالطُس به او گفت38

  بجهت شما پادشاه يهود را آزاد كنم؟پس آيا مي خواهيد.  و قانون شما اين است كه در عيد فصَح بجهت شما يك نفر را آزاد كنم39

 .و براَبا دزد بود. او را ني بلكه براَبارا:  باز همه فرياد برآورده، گفتند40
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 .پس پيالطُس عيسي را گرفته، تازيانه زد 1 
  و لشگريان تاجي از خار بافته بر سرش گذاردند و جامة ارغواني بدو پوشانيدند2

 .و طبانچه بدو مي زدند! دشاه يهودسالم اي پا:  و مي گفتند3
 .اينك او را نزد شما يبرون آوردم تا بدانيد كه در او هيچ عيبي نيافتم:  باز پيالطُس بيرون آمده، به ايشان گفت4
 . اينك آن انسان: پيالطُس بديشان گفت.  آنگاه عيسي با تاجي از خار و لباس ارغواني بيرون آمد5

شما او را گرفته، مصلوبش سازيد زيرا : پيالطس بديشان گفت! صليبش كن! طليبش كن:  او را ديدند، فرياد برآورده، گفتند و چون رؤساي كهنه و خدام6
 .كه من در او عيبي نيافتم

 . يهوديان بدو جواب دادند كه شريعتي داريم و موافق شريعت ما واجب است كه بميرد زيرا خود را پسر خدا ساخته است7
 .طُس اين حرف را شنيد، خوف بر او زياده مستولي گشتپس چون پيال 8 

 .تو از كجايي؟ اما عيسي بدو جواب نداد:  باز داخل ديوانخانه شده، به عيسي گفت9
 آيا به من سخن نمي گويي؟ نمي داني كه قدرت دارم تو را صليب كنم و قدرت دارم آزادت نمايم؟    :  پيالطس بدو گفت10

 .و از اين جهت آن كس كه مرا به تو تسليم كرد، گناه بزرگتر دارد.  قدرت بر من نمي داشتي اگر از باال به تو داده نمي شدهيچ:  عيسي جواب داد11
هر كه خود .  و از آن وقت پيالطُس خواست او را آزاد نمايد، ليكن يهوديان فرياد برآورده، مي گفتند كه اگر اين شخص را رها كني، دوست قيصر نيستي12

  ).ادشاه سازد، برخالف قيصر سخن گويدرا پ

 . پس چون پيالطس اين را شنيد، عيسي را بيرون آورده، بر مسند حكومت، در موضعي كه به بالط و به عبراني جباتا گفته مي شد، نشست 13

 .اينك پادشاه شما: پس به يوديان گفت.  و وقت تهية فصَح و قريب به ساعت ششم بود14
آيا پادشاه شما را مصلوب كنم؟ رؤساي كهنه جواي دادند كه غير از قيصر : پيالطس به ايشان گفت! صليبش كن! او را بردار، بردار: دند ايشان فرياد ز15

  .پادشاهي نداريم

 پس عيسي را گرفته بردند. آنگاه او را بديشان تسليم كرد تا مصلوب شود 16

 .به جمجمه مسمي بود و به عبراني آن را جلجتا مي گفتند و صليب خود را برداشته، بيرون رفت به موضعي كه 17

 .او را در آنجا صليب نمودند و دو نفر ديگر را از اين طرف و آن طرف و عيسي را در ميان 18
 .عيسي ناصري پادشاه يهود:  و پيالطس تقصيرنامه اي نوشته، بر صليب گذارد؛ و نوشته بود19
از يهود خواندند، زيرا آن مكاني كه عيسي را صليب كردند، نزديك شهر بود و آن را به زبان عبراني و يوناني و التيني  و اين تقصير نامه را بسياري 20

 .نوشته بودند
 .بنويس پادشاه يهود، بلكه او گفت منم پادشاه يهود:  پس رؤساي كهنة يهود به پيالطس گفتند21
 .آنچه نوشتم، نوشتم:  پيالطس جواب داد22
گريان چون عيسي را صليب كردند، جامه هاي او را برداشته، چهار قسمت كردند، هر سپاهي را يك قسمت؛ و پيراهن را نيز، اما پيراهن درز پس لش 23

 . نداشت، بلكه تماماً از باال بافته شده بود

در ميان خود جامه هاي مرا تقسيم كردند و : گردد كتاب كه مي گويدتا تمام . اين را پاره نكنيم، بلكه قرعه بيندازيم تا از آن كه شود:  پس به يكديگر گفتند24
 .پس لشگريان چنين كردند. بر لباس من قرعه افكندند

 . و پاي صليب عيسي، مادر او و خواهر مادرش، مريم زن كَلوپا و مريم مجدليه ايستاده بودند25
 .اي زن، اينك پسر تو: ه ديد، به مادر خود گفت چون عيسي مادر خود را با آن شاگردي كه دوست مي داشت ايستاد26
 .و در همان ساعت آن شاگرد او را به خانة خود برد. اينك مادر تو:  و به آن شاگرد گفت27
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 .تشنه ام: و بعد چون عيسي ديد كه همه چيز به انجام رسيده است تا كتاب تمام شود، گفت 28
 .اسفنجي را از سركه پر ساخته، و بر زوفا گذارده، نزديك دهان او بردندپس .  و در آنجا ظرفي پر از سركه گذارده بود29
 .و سر خود را پايين آورده، جان سپرد. تمام شد: گفت:  عيسي چون سركه را گرفت30

ت كردند كه ساق پايهاي پس يهوديان تا بدنها در روز سبت بر صليب نماند، چونكه روز تهيه بود و آن سبت، روز بزرگ بود، از پيالطس درخواس 31
    .ايشان را بشكنند و پايين بياورند

  . ديگري را كه با او صليب شده بود، شكستند آنگاه لشگريان آمدند و ساقهاي آن اول و 32
 . اما چون نزد عيسي آمدند و ديدن كه پيش از آن مرده است ساقهاي او را نشكستند33
 .ه اي زد كه در آن ساعت خود و آب بيرون آمد لكن يكي از لشگريان به پهلوي او نيز34
 . و آن كسي كه ديد شهادت داد و شهادت او راست است و او  مي داند كه راست مي گويد تا شما نيز ايمان آوريد35
 .استخواني از او شكسته نخواهد شد:  زيرا كه اين واقع شد تا كتاب تمام شود كه مي گويد36
 . آن كسي را كه نيزه زدند خواهند نگريست: و باز كتاب ديگر مي گويد37
پيالطس . و بعد از اين، يوسف كه از اهل رامه و شاگرد عيسي بود، ليكن مخفي به سبب ترس يهود، از پيالطس خواهش كرد كه جسد عيسي را بردارد 38

 . پس آمده، بدن عيسي را برداشت. اذن داد

 .ده بود، مر مخلوط با عود قريب به صد رطل با خود آورد نيقوديموس نيز كه از اول در شب نزد عيسي آم39
 . آنگاه بدن عيسي را برداشته، در كفن با حنوط به رسم تدفين يهود پيچيدند40
 . و در موضعي كه مصلوب شد باغي بود و در باغ، قبر تازه اي كه هرگز هيچ كس در آن دفن نشده بود41
 .نجا گذاردند، چونكه آن قبر نزديك بود پس به سبب تهية يهود، عيسي را در آ42

 
20 

 .بامدادان در اول هفته، وقتي كه هنوز تاريك بود، مريم مجدليه به سر قبر آمد و ديد كه سنگ از قبر برداشته شده است 1 
ا از قبر برده اند و نمي دانيم او را خداوند ر:  پس دوان دوان نزد شمعون پطرس و آن شاگرد ديگر كه عيسي او را دوست مي داشت آمده، به ايشان گفت2

 .كجا گذارده اند
 . آنگاه پطرس و آن شاگرد ديگر بيرون شده، به جانب قبر رفتند3
  و هر دو با هم مي دويدند، اما آن شاگرد ديگر از پطرس پيش افتاده، اول به قبر رسيد،4

 . و خم شده، كفن را گذاشته ديد، ليكن داخل نشد5
 س نيز از عقب او آمد و داخل قبر گشته، كفن را گذاشته ديد، بعد شمعون پطر6

 . و دستمالي كه بر سر او بود، نه با كفن نهاده، بلكه در جاي عليحده پيچيده7
 . پس آن شاگرد ديگر كه اول به سر قبر آمده بود نيز داخل شد، ديد و ايمان آورد8
 .دگان برخيزد زيرا هنوز كتاب را نفهميده بودند كه بايد او از مر9
 .برگشتند  پس آن دو شاگرد به مكان خود10

 اما مريم بيرون قبر، گريان ايستاده بود و چون مي گريست به سوي قبر خم شده، 11

 . دو فرشته را كه لباس سفيد دربر داشتند، يكي به طرف ديگر و ديگري به جانب قدم، در جايي كه بدن عيسي گذارده بود، نشسته ديد12
 .خداوند مرا برده اند و نمي دانم او را كجا گذارده اند: اي زن براي چه گرياني؟ بديشان گفت: ن بدو گفتند ايشا13
  .چون اين را گفت، به عقب ملتفت شده، عيسي را ايستاده ديد ليكن نشناخت كه عيسي است14
اي آقا اگر تو او را برداشته اي، به من بگو او را : اغبان است، بدو گفتاي زن براي چه گرياني؟ كه را مي طلبي؟ چون او گمان كرد كه ب:  عيسي بدو گفت15

 . كجا گذارده اي تا من او را بردارم

 ).يعني معلّم(ربئني : او برگشته، گفت! اي مريم:  عيسي بدو گفت16

شما و خداي  فته، به ايشان بگو كه نزد پدر خود و پدروليكن نزد برادران من ر. مرا لمس مكن زيرا كه هنوز نزد پدر خود باال نرفته ام:  عيسي بدو گفت17
 . خود و خداي شما مي روم

 . مريم مجدليه آمده، شاگردان را خبر داد كه خداوند را ديدم و به من چنين گفت18
گاه عيسي آمده، در ميان ايستاد و و در شام همان روز كه يكشنبه بود، هنگامي كه درها بسته بود، جايي كه شاگردان به سبب ترس يهود جمع بودند، نا 19

 !سالم بر شما باد: بديشان گفت
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 . و چون اين را گفت، دستها و پهلوي خود را به ايشان نشان داد و شاگردان چون خداوند را ديدند، شاد گشتند20
  .چنانكه پدر مرا فرستاد، من نيز شما را مي فرستم. سالم بر شما باد:  باز عيسي به ايشان گفت21

 .   روح القدس را بيابيد:  و چون اين را گفت، دميد و به ايشان گفت22

 ). گناهان آناني را كه آمرزيديد، براي ايشان آمرزيده شد و آناني را كه بستيد، بسته شد23

 .مي گفتند، وقتي عيسي آمد با ايشان نبود اما توما كه يكي از آن دوازده بود و او را توأم 24
تا در دو دستش جاي ميخها را نبينم و انگشت خود را در جاي ميخها نگذارم و دست : بديشان گفت. خداوند را ديده ايم:  بدو گفتند پس شاگردان ديگر25

 .خود را بر پهلويش ننهم، ايمان نخواهم آورد
 ! سالم بر شما باد: و در ميان ايستاده، گفتو بعد از هشت روز با شاگردان و با توما در خانه اي جمع بودند و درها بسته بود كه ناگاه عيسي آمد  26

 .انگشت خود را به اينجا بياور و دستهاي مرا ببين و دست خود را بياور و بر پهلوي من بگذار و بي ايمان مباش بلكه ايمان دار:  پس به توما گفت27
 .اي خداوند من و اي خداي من:  توما در جواب وي گفت28
 .ز ديدنم ايمان آوردي؟ خوشابحال آناني كه نديده ايمان آورنداي توما، بعد ا:  عيسي گفت29
 . و عيسي معجزات ديگرِ بسيار نزد شاگردان نمود كه در اين كتاب نوشته نشد 30

 . ليكن اين قدر نوشته شد تا ايمان آوريد كه عيسي، مسيح و پسر خدا است و تا ايمان آورده، به اسم او حيات يابيد31
 

21 

 . عيسي باز خود را در كنارة درياي طبريه، به شاگردان ظاهر ساخت و بر اينطور نمودار گشتبعد از آن 1 
 .بود و دو پسر زبدي  و دو نفر ديگر از شاگردان او جمع بودند  شمعون پطرس و توماي معروف به توأم و ننتائيل كه از قاناي جليل2
پس بيرون آمده، به كشتي سوار شدند و در آن شب چيزي . ما نيز با تو مي آييم:  به او گفتند.مي روم تا صيد ماهي كنم) : شمعون پطرس به ايشان گفت3

 .نگرفتند

 . و چون صبح شد، عيسي بر ساحل ايستاده بود ليكن شاگردان ندانستند كه عيسي است 4

 . اي بچه ها نزد شما خوراكي هست؟ به او جواب دادند كه ني:  عيسي بديشان گفت5

 .پس انداختند و از كثرت ماهي نتوانستند بكشند. دام را به طرف راست كشتي بيندازيد كه خواهيد يافت: ت بديشان گف6
چون شمعون پطرس شنيد كه خداوند است، جامة خود را به خويشتن پيچيد . خداوند است:  پس آن شاگردي كه عيسي را محبت مي نمود به پطرس گفت7

 . انداختچونكه برهنه بود و خود را در دريا
 . اما شاگردان ديگر در زورق آمدند زيرا از خشكي دور نبودند، مگر قريب به دويست ذراع و دام ماهي را مي كشيدند8 

  .پس چون به خشكي آمدند، آتشي افروخته و ماهي بر آن گذارده و نان ديدند 9

 .  از ماهي اي كه اآلن گرفته ايد، بياوريد:  عيسي بديشان گفت10

  .شمعون پطرس رفت و دام را بر زمين كشيد، پر از صد و پنجاه و سه ماهي بزرگ و با وجودي كه اينقدر بود، دام پاره نشد  پس 11

 .مي دانستند كه خداوند است ولي احدي از شاگردان جرأت نكرد كه از بپرسد تو كيستي، زيرا. بياييد بخوريد:  عيسي بديشان گفت12
 .  گرفته، بديشان داد و همچنين ماهي را آنگاه عيسي آمد و نان را13

 . و اين مرتبة سوم بود كه عيسي بعد از برخاستن از مردگان، خود را به شاگردان ظاهر كرد14

 داني بلي خداوندا، تو مي: اي شمعون، پسر يونا، آيا مرا بيشتر از اينها محبت مي نمايي؟ بدو گفت: و بعد از غذا خوردن، عيسي به شمعون پطرس گفت 15
 .بره هاي مرا خوراك بده: بدو گفت. كه تو را دوست مي دارم

: بدو گفت. بلي خداوندا، تو مي داني كه تو را دوست مي دارم: اي شمعون، پسر يونا، آيا مرا محبت مي نمايي؟ به او گفت:  باز در ثاني بدو گفت16
 .گوسفندان مرا شباني كن

ونا، مرا دوست مي داري؟ پطرس محزون گشت، زيرا مرتبة سوم بدو گفت مرا دوست مي داري؟ پس به او اي شمعون، پسر ي:  مرتبة سوم بدو گفت17
 .گوسفندان مرا خوراك ده: عيسي بدو گفت. تو مي داني كه تو را دوست مي دارم. خداوندا، تو بر همه چيز واقف هستي: (گفت

 مي بستي و هر جا مي خواستي مي رفتي ولكن زماني كه پير شوي دستهاي خود را دراز  آمين آمين به تو مي گويم وقتي كه جوان بودي، كمر خود را18
 .برد خواهي كرد و ديگران تو را بسته به جايي كه نمي خواهي تو را خواهند

 .از عقب من بيا:  و بدين سخن اشاره كرد كه به قسم موت خدا را جالل خواهد داد و چون اين را گفت، به او فرمود19
خداوندا : رس ملتفت شده، آن شاگردي را كه عيسي محبت مي نمود ديد كه از عقب مي آيد؛ و همان بود كه بر سينة وي، وقت عشا تكيه مي زد و گفتپط 20

 كيست كه تو را تسليم مي كند؟
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 خداوندا و او چه شود؟:  پس چون پطرس او را ديد، به عيسي گفت21

 .ند تا باز آيم تو را چه؟ تو از عقب من بيااگر بخواهم كه او بما:  عيسي بدو گفت22
ليكن عيسي بدو نگفت كه نمي ميرد، بلكه اگر بخواهم كه او بماند تا باز آيم تو را .  پس اين سخن در ميان برادران شهرت يافت كه آن شاگرد نخواهد مرد23

 چه؟

 .نيم كه شهادت او راست است و اين شاگردي است كه به اين چيزها شهادت داد و اينها را نوشت و مي دا24
  . و ديگر كارهاي بسيار عيسي بجا آورد كه اگر فرداً فرداً نوشته شود گمان ندارم كه جهان هم گنجايش نوشته ها را داشته باشد25
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  كتاب اعمال رسوالن
 
 
1 

 .صحيفة اول را انشا نمودم، اي تيؤفلُس، دربارة همة اموري كه عيسي به عمل نمودن و تعليم دادن آنها شروع كرد 1 
 . تا آن روزي كه رسوالن برگزيدة خود را به روح القدس حكم كرده، باال برده شد2
ده ظاهر كرد به دليلهاي بسيار كه در مدت چهل روز بر ايشان ظاهر مي شد و دربارة امور  كه بديشان نيز بعد از زحمت كشيدن خود، خويشتن را زن3

 .ملكوت خدا سخن مي گفت
 .    و چون با ايشان جمع شد، ايشان را قدغن فرمود كه از اورشليم جدا مشويد، بلكه منتظر آن وعدة پدر باشيد كه از من شنيده ايد4

 ).داد، ليكن شما بعد از اندك ايامي، به روح القدس تعميد خواهيد يافت زيرا كه يحيي به آب تعميد مي 5

 خداوندا آيا در اين وقت ملكوت را بر اسرائيل باز برقرار خواهي داشت؟: پس آناني كه جمع بودند، از او سؤال نموده، گفتند 6

 . اشته است بدانيداز شما نيست كه زمانها و اوقاتي را كه پدر در قدرت خود نگاه د:  بديشان گفت7

 . ليكن چون روح القدس بر شما مي آيد، قوت خواهيد يافت و شاهدان من خواهيد بود، در اورشليم و تمامي يهوديه و سامره و تا اقصاي جهان8

 . ايشان در ربود و چون اين را گفت، وقتي كه ايشان همي نگريستند، باال برده شد و ابري او رااز چشمان 9 

 ه سوي آسمان چشم دوخته مي بودند، هنگامي كه او مي رفت، ناگاه دو مرد سفيدپوش نزد ايشان ايستاده، و چون ب10

اي مردان جليلي چرا ايستاده، به سوي آسمان نگرانيد؟ همين عيسي كه نزد شما به آسمان باال برده شد، باز خواهد آمد به همين طوري كه او را :  گفتند11
 .دبه سوي آسمان روانه ديدي

 .آنگاه به اورشليم مراجعت كردند، از كوه مسمي به زيتون نزديك به اورشليم به مسافت سفر يك روز سبت است 12
 و چون داخل شدند، به باالخانه اي برآمدند كه در آنجا پطرس و يوحنّا و يعقوب و اندرياس و فيلپس و توما و برتولما و متّي و يعقوب بن حلفي و 13

 . يهوداي برادر يعقوب مقيم بودندشمعون غيور و
 . و جميع اينها با زنان و مريم مادر عيسي و برادران او به يكدل در عبادت و دعا مواظب مي بودند14

 :و در آن ايام، پطرس در ميان برادران كه عدد اسامي ايشان جمله قريب به صد و بيست بود برخاسته، گفت 15
 . ه تمام شود كه روح القدس از زبان داود پيش گفت دربارة يهودا كه راهنما شد براي آناني كه عيسي را گرفتند اي برادران، مي بايست آن نوشت16

 . كه او با ما محسوب شده، نصيبي در اين خدمت يافت17
 .ظلمِ خود، زميني خريده، به روي در افتاده، از ميان پاره شد و تمامي امعايش ريخته گشت  پس او از اجر18
 .بر تمام سكنة اورشليم معلوم گرديد چنانكه آن زمين در لغت ايشان به حقل دما، يعني زمين خون ناميده شد و 19
 . زيرا در كتاب زبور مكتوب است كه خانة او خراب بشود و هيچ كس در آن مسكن نگيرد و نظارتش را ديگري ضبط نمايد20
  در تمام آن مدتي كه عيسي خداوند با ما آمد و رفت مي كرد، الحال مي بايد از آن مردماني كه همراهان ما بودند،21

  ).از زمان يحيي، تا روزي كه از نزد ما باال برده شد، يكي از ايشان با ما شاهد برخاستن او بشود 22

 آنگاه دو نفر يعني يوسف مسمي به برسبا كه به يوستُس ملقّب بود و متياس را برپا داشتند،  23

 تو اي خداوند كه عارف قلوب همه هستي، بنما كدام يك از اين دو را برگزيده اي: كرده، گفتند و دعا 24

 .  تا قسمت اين خدمت و رسالت را بيابد كه يهودا از آن باز افتاده، به مكان خود پيوست25

 .گشت پس قرعه به نام ايشان افكندند و قرعه به نام متِّياس برآمد و او با يازده رسول محسوب 26
 
2 

 .و چون روز پنطيكاست رسيد، به يك دل در يكجا بودند  1 
 . كه ناگاه آوازي چون صداي وزيدن باد شديد از آسمان آمد و تمام آن خانه را كه در آنجا نشسته بودند پر ساخت2
 . و زبانه هاي منقسم شده، زبانه هاي آتش بديشان ظاهر گشته، بر هر يكي از ايشان قرار گرفت3
 .القدس پر گشته، به زبانهاي مختلف، به نوعي كه روح بديشان قدرت تلفّظ بخشيد، به سخن گفتن شروع كردند همه از روح و 4

 .و مردمِ يهود دين دار از هر طايفة زير فلك در اورشليم منزل مي داشتند 5   
 .ود را از ايشان شنيد پس چون اين صدا بلند شد گروهي فراهم شده، در حيرت افتادند زيرا هر كس لغت خ6
 مگر همة اينها كه حرف مي زنند جليلي نيستند؟:  و همه مبهوت و متعجب شده به يكديگر مي گفتند7

  پس چون است كه هر يكي از ما لغت خود را كه در آن تولد يافته ايم مي شنويم؟8
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 پنطُس و آسيا پارتيان و ماديان و عيالميان و ساكنان جزيره و يهوديه و كَپّدكيا و 9

  و فَرِيجِيه و پمفليه و مصر و نواحي لبيا كه متّصل به قيروان است و غربا از روم يعني يهوديان و جديدان10

 .  و اهل كَرِيت و عرب، اينها را مي شنويم كه به زبانهاي ما ذكر كبريايي خدا مي كنند11

 ين به كجا خواهد انجاميد؟ا: پس همه در حيرت و شك افتاده، به يكديگر گفتند12

 . اما بعضي استهزاكنان گفتند كه از خّمر تازه مست شده اند13
 .اي مردان يهود و جميع سكنة اورشليم، اين را بدانيد و سخنان مرا فراگيريد: پس پطرس با آن يازده برخاسته، آواز خود را بلند كرده، بديشان گفت 14
 .شما گمان مي بريد، زيرا كه ساعت سوم از روز است زيرا كه اينها مست نيستند چنانكه 15
  بلكه اين همان است كه يوئيلِ نبي گفت 16

 كه خدا مي گويد در ايام آخر چنين خواهد بود كه از روح خود بر تمامِ بشر خواهم ريخت و پسران و دختران شما نبوت كنند و جوانان شمارؤياها و 17
 پيران شما خوابها خواهند ديد؛

 .و بر غالمان و كنيزان خود در آن ايام از روح خود خواهم ريخت و ايشان نبوت خواهند نمود 18
 . و از باال در افالك، عجايب و از پايين در زمين، آيات را از خون و آتش و بخار و دود به ظهور آورم19
  . داوند خورشيد به ظلمت و ماه به خون مبدل گردد قبل از وقوعِ روزِ عظيمِ مشهور خ20
  ?. و چنين خواهد بود كه هر كه نام خداوند را بخواند، نجات يابد21

عيسي ناصري مردي كه نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت به قوات و عجايب و آياتي كه خدا در ميان شما . اي مردان اسرائيلي اين سخنان را بشنويد 22
 از او صادر گردانيد، چنانكه خود   مي دانيد،

  شخص چون برحسب ارادة مستحكم و پيشداني خدا تسليم شد، شما به دست گناهكاران بر صليب كشيده، كُشتيد، اين23

  كه خدا دردهاي موت را گسسته، او را برخيزانيد زيرا محال بود كه موت او را در بند نگاه دارد،24

 ه ام كه به دست راست من است تا جنبش نخورم؛خداوند را همواره پيش روي خود ديد?:  زيرا كه داود دربارة وي مي گويد25

  از اين سبب دلم شاد گرديد و زبانم به وجد آمد بلكه جسدم نيز در اميد ساكن خواهد بود؛26

 .  زيرا كه نَفْس مرا در عالم اموات نخواهي گذاشت و اجازت نخواهي داد كه قدوس تو فساد را ببيند27

 ?.مرا از روي خود به خرمي سير گردانيدي طريقهاي حيات را به من آموختي و 28

 .دفن شد و مقبرة او تا امروز در ميان ماست محابا سخن گويم كه او وفات نمودهاي برادران، مي توانم دربارة داود پطرِيارخ با شما بي  29
 ا برانگيزاند تا بر تخت او بنشيند،        پس چون نبي بود و دانست كه خدا براي او قسم خورد كه از ذريت صُلب او بحسب جسد، مسيح ر 30

 .دربارة قيامت مسيح پيش ديده، گفت كه نَفْس او در عالم اموات گذاشته نشود و جسد او فساد نبيند 31
 . پس همان عيسي را خدا برخيزانيد و همه ما شاهد بر آن هستيم32
 .از پدر يافته، اين را كه شما حال مي بينيد و مي شنويد ريخته است پس چون به دست راست خدا باال برده شد، روح القدس موعود را 33
 خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشين  زيرا كه داود به آسمان صعود نكرد ليكن خود مي گويد34

 .تا دشمنانت را پاي انداز تو سازم 35
  .كه شما مصلوب كرديد، خداوند و مسيح ساخته است پس جميع خاندان اسرائيل يقيناً بدانند كه خدا همين عيسي را 36
 اي برادران چه كنيم؟    : چون شنيدند دلريش گشته، به پطرس و ساير رسوالن گفتند 37

 .   توبه كنيد و هر يك از شما به اسم عيسي مسيح بجهت آمرزش گناهان تعميد گيريد و عطاي روح القدس را خواهيد يافت:  پطرس بديشان گفت38

 . يرا كه اين وعده است براي شما و همة آناني كه دورند يعني هر كه خداوند خداي ما را بخواند ز39

 .و به سخنان بسيارِ ديگر، بديشان شهادت داد و موعظه نموده، گفت كه خود را از اين فرقة كجر و رستگار سازيد 40
 پيوستند ناً سه هزار نفر بديشانپس ايشان كالم او را پذيرفته، تعميد گرفتند و در همان روز تخمي 41

 . و در تعليم رسوالن و مشاركت ايشان و شكستن نان و دعاها مواظبت مي نمودند42
 . و همة خلق ترسيدند و معجزات و عالمات بسيار از دست رسوالن صادر مي گشت43

 و همة ايمانداران با هم مي زيستند و در همه چيز شريك مي بودند 44

  .ال خود را فروخته، آنها را به هر كس به قدر احتياجش تقسيم مي كردند و امالك و امو45
 . و هر روزه در هيكل به يكدل پيوسته مي بودند و در خانه ها نان را پاره مي كردند و خوراك را به خوشي و ساده دلي مي خوردند46
 .وزه ناجيان را بر كليسا مي افزود و خدا را حمد مي گفتند و نزد تمامي خلق عزيز مي گرديدند و خداوند هر ر47
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 . و در ساعت نهم، وقت نماز، پطرس و يوحنّا با هم به هيكل مي رفتند 1 

 .  ناگاه مردي را كه لنگ مادرزاد بود مي بردند كه او را هر روزه بر آن درِ هيكل كه جميل نام دارد مي گذاشتند تا از روندگان به هيكل صدقه بخواهد 2

  . پطرس و يوحنّا را ديد كه مي خواهند به هيكل داخل شوند، صدقه خواست آن شخص چون3
 . به ما بنگر:  اما پطرس و يوحنّا بر وي نيك نگريسته، گفت4

 . پس بر ايشان نظر افكنده، منتظر بود كه از ايشان چيزي بگيرد 5

 !نام عيسي مسيح ناصري برخيز و بخرامبه . مرا طال و نقره نيست، اما آنچه دارم به تو مي دهم:  آنگاه پطرس گفت6
       در ساعت پايها و ساقهاي او قوت گرفت  و دست راستش را گرفته، برخيزانيد كه7

 .و برجسته، بايستاد و خراميد و با ايشان خرامان و جست و خيزكنان و خدا را حمدگويان داخل هيكل شد 8

 .ن ديدندو جميع قوم او را خرامان و خدا را تسبيح خوانا 9
 . و چون او را شناختند كه همان است كه به درِ جميلِ هيكل بجهت صدقه مي نشست، به سبب اين امر كه بر او واقع شد، متعجب و متحير گرديدند10
11ي است، حيرت زده بشتاب گك بود، تمامي قوم در رواقي كه به سليماني مسمشفا يافته به پطرس و يوحنّا متمس ايشان جمع شدندو چون آن لنگ رد. 

آنگاه پطرس ملتفت شده، بدان جماعت خطاب كرد كه اي مردان اسرائيلي، چرا از اين كار تعجب داريد و چرا بر ما چشم دوخته ايد كه گويا به قوت و  12
 تقواي خود اين شخص را خرامان ساختيم؟

 را جالل داد كه شما تسليم نموده، او را در حضور پيالطس انكار كرديد، هنگامي كه  خداي ابراهيم و اسحاق و يعقوب، خداي اجداد ما، بندة خود عيسي13
 .او حكم به رهانيدنش داد

 . اما شما آن قدوس و عادل را منكر شده، خواستيد كه مردي خون ريز به شما بخشيده شود14
 .و هستيم و رئيس حيات را كشتيد كه خدا او را از مردگان برخيزانيد و ما شاهد بر ا15
ايماني كه به وسيلة اوست، اين كس را پيش روي  آن بلي . و به سبب ايمان به اسم او،اسم او اين شخص را كه مي بينيد و مي شناسيد قوت بخشيده است16

 .همة شما اين صحت كامل داده است

 .كرديد ييو الحال اي برادران، مي دانم كه شما و همچنين حكاّم شما اين را به سبب ناشناسا 17
 . وليكن خدا آن اخباري را كه به زبان جميع انبياي خود، پيش گفته بود كه مسيح بايد زحمت بيند، همينطور به انجام رسانيد18
 .پس توبه و بازگشت كنيد تا گناهان شما محو گردد و تا اوقات استراحت از حضور خداوند برسد 19
 م شده بود بفرستد، و عيسي مسيح را كه از اول براي شما اعال20

 .     كه مي بايد آسمان او را پذيرد تا زمان معاد همه چيز كه خدا از بدوِ عالم به زبان جميع انبياي مقدس خود، از آن اخبار نمود21

را در هر چه به شما تكلّم كند كالم او .  زيرا موسي به اجداد گفت كه خداوند خداي شما نبي مثل من، از ميان برادران شما براي شما برخواهد انگيخت22
 بشنويد؛

 . و هر نَفْسي كه آن نبي را نشوند، از قوم منقطع گردد23
 . و جميع انبيا نيز از سموئيل و آناني كه بعد از او تكلّم كردند، از اين ايام اخبار نمودند24
 ابراهيم گفت از ذريت تو جميع قبايل زمين بركت خواهند يافت، شما هستيد اوالد پيغمبران و آن عهدي كه خدا با اجداد ما بست، وقتي كه به 25

 ). براي شما اوالً خدا بندة خود عيسي را برخيزانيده، فرستاد تا شما را بركت دهد به برگردانيدن هر يكي از شما از گناهانش26
  

4 

 شان تاختند،و چون ايشان با قوم مي گفتند، كهنه و سردار سپاه هيكل و صدوقيان بر سر اي  1

 . چونكه مضطرب بودند از اينكه ايشان قوم را تعليم مي دادند و در عيسي به قيامت از مردگان اعالم مي نمودند2
 . پس دست بر ايشان انداخته، تا فردا محبوس نمودند زيرا كه آن، وقت عصر بود3
 .يب به پنج هزار نفر رسيد اما بسياري از آناني كه كالم را شنيدند ايمان آوردند و عدد ايشان قر4

 بامدادان رؤسا و مشايخ و كاتبان ايشان در اورشليم فرهم آمدند، 5   

 . با حنّاي رئيس كهنه و قيافا و يوحنّا و اسكندر و همة كساني كه از قبيلة رئيس كهنه بودند6
 ن اين كار را كرده ايد؟ و ايشان را در ميان بداشتند و از ايشان پرسيدند كه شما به كدام قوت و به چه نا7

 اي رؤساي قوم و مشايخ اسرائيل،:  آنگاه پطرس از روح القدس پر شده، بديشان گفت8

  اگر امروز از ما بازپرس مي شود دربارة احساني كه بدين مرد ضعيف شده، يعني به چه سبب او صحت يافته است، 9
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عيسي ناصري كه شما مصلوب كرديد و خدا او را از مردگان برخيزانيد، در او اين كس به حضور  جميع شما و تمام قوم اسرائيل را معلوم باد كه به نام 10
 .شما تندرست ايستاده است

 .  اين است آن سنگي كه شما معماران آن را رد كرديد و الحال سرِ زاويه شده است11

 ).ردم عطا نشده كه بدان بايد ما نجات يابيمو در هيچ كس غير از او نجات نيست زيرا كه اسمي ديگر در زير آسمان به م 12

 .پس چون دليري پطرس و يوحنّا را ديدند و دانستند كه مردم بي علم و اُمي هستند، تعجب كردند و ايشان را شناختند كه از همراهان عيسي بودند 13
 . يشان چيزي گويند و چون آن شخص را كه شفا يافته بود با ايشان ايستاده ديدند، نتوانستند به ضد ا14

  پس حكم كردند كه ايشان از مجلس بيرون روند و با يكديگر مشورت كرده، گفتند 15

 . كرد  كه با اين دو شخص چه كنيم؟ زيرا كه بر جميع سكنة اورشليم واضح شد كه معجزه اي آشكار از ايشان صادر گرديد و نمي توانيم انكار16

 .نيابد، ايشان را سخت تهديد كنيم كه ديگر با هيچ كس اين اسم را به زبان نياورند ليكن تا بيشتر در ميان قوم شيوع 17
 . پس ايشان را خواسته، قدغن كردند كه هرگز نام عيسي را بر زبان نياورند و تعليم ندهند18 
  .ترجيح دهيم، حكم كنيداگر نزد خدا صواب است كه اطاعت شما را بر اطاعت خدا :  اما پطرس و يوحنّا در جواب ايشان گفتند19 

 . زيرا كه ما را مكان آن نيست كه آنچه ديده و شنيده ايم، نگوييم20
 و چون ايشان را زياد تهديد نموده بودند، آزاد ساختند چونكه راهي نيافتند كه ايشان را معذّب سازند به سبب قوم زيرا همه به واسطة آن ماجرا خدا را 21

 تمجيد مي نمودند،

 .شخص كه معجزة شفا در او پديد گشت، بيشتر از چهل ساله بود زيرا آن 22

 .و چون رهايي يافتند، نزد رفقاي خود رفتند و ايشان را از آنچه رؤساي كهنه و مشايخ بديشان گفته بودند، مطلّع ساختند 23
  هستي كه آسمان و زمين و دريا و آنچه در آنها است آفريدي،خداوندا، تو آن خدا:  چون اين را شنيدند، آواز خود را به يكدل به خدا بلند كرده، گفتند24 

  كه بوسيلة روح القدس به زبان پدر ما و بندة خود داود گفتي چرا امت ها هنگامه مي كنند و قومها به باطل مي انديشند؛25 

 . سالطين زمين برخاستند و حكّام با هم مشورت كردند، برخالف خداوند و برخالف مسيحش26 
  زيرا كه في الواقع بر بندة قدوس تو عيسي كه او را مسح كردي، هيروديس و پنطيوس پيالطس با امت ها و قومهاي اسرائيل با هم جمع شدند،27 

 . آوردند  تا آنچه را كه در دست و رأي تو از قبل مقدر فرموده بود، بجا28 
 د را عطا فرما تا به دليري تمام به كالم تو سخن گويند، واآلن اي خداوند، به تهديدات ايشان نظر كن و غالمان خو29 

 . به دراز كردن دست خود، بجهت شفا دادن و جاري كردند آيات و معجزات به نام بندة قدوس خود عيسي30
 .به دليري مي گفتندو چون ايشان دعا كرده بودند، مكاني كه در آن جمع بودند به حركت درآمد و همه به روح القدس پر شده، كالم خدا را  31
 . و جملة مؤمنين را يك دل و يك جان بود، بحدي كه هيچ كس از اموال خود را از آن خود نمي دانست، بلكه همه چيز را مشترك مي داشتند32

 .رسوالن به قوت عظيم به قيامت عيسي خداوند شهادت مي دادند و فيضي عظيم بر همگي ايشان بود 33
  گروه محتاج نبود زيرا هر كه صاحب زمين يا خانه بود، آنها را فروختند و قيمت مبيعات را آورده، زيرا هيچ كس از آن34

 . به قدمهاي رسوالن مي نهادند و به هر يك بقدر احتياجش تقسيم مي نمودند35
 ، و يوسف كه رسوالن او را برنابا يعني ابن الواعظ لقب دادند؛ مردي از سبط الوي و از طايفة قپرسي36
 . زميني را كه داشت فروخته، قيمت آن را آورد و پيش قدمهاي رسوالن گذارد37

 
 5  
 اما شخصي حنّانِيا نام، با زوجه اش سفيره ملكي فروخته، 1 

 .آورده، نزد قدمهاي رسوالن نهاد  قدري از قيمت آن را به اطّالع زن خود نگاه داشت و قدري از آن را2
 انيا چرا شيطان دل تو را پر ساخته است تا روح القدس را فريب دهي و مقداري از قيمت زمين را نگاه داري؟اي حنّ:  آنگاه پطرس گفت3

 . ايا چون داشتي از آن تو نبود و چون فروخته شد در اختيار تو نبود؟ چرا اين را در دل خود نهادي؟ به انسان دروغ نگفتي بلكه به خدا4
 .افتاده، جان بداد و خوفي شديد بر همة شنوندگان اين چيزها مستولي گشت حنانيا چون اين سخنان را شنيد 5
 . آنگاه جوانان برخاسته، او را كفن كردند و بيرون برده، دفن نمودند6

 .و تخميناً سه ساعت گذشت كه زوجه اش از ماجرا مطّلع نشده درآمد 7
 .بلي، به همين: ختيد؟ گفتمرا بگو كه آيا اين زمين را به همين قيمت فرو:  پطرس بدو گفت8
براي چه متّفق شديد تا روح خدا را امتحان كنيد؟ اينك پايهاي آناني كه شوهر تو را دفن كردند، بر آستانه است و تو را هم بيرون :  پطرس بدو گفت9

 .خواهند برد
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 .س بيرون برده، به پهلوي شوهرش دفن كردندپ.  و در ساعت پيش قدمهاي او افتاده، جان بداد و جوانان داخل شده، او را مرده يافتند10
 . و خوفي شديد تمامي كليسا و همة آناني را كه اين را شنيدند، فرو گرفت11

 .و آيات و معجزات عظيمه از دستهاي رسوالن در ميان قوم به ظهور مي رسيد و همه به يكدل در رواق سليمان مي بودند 12
 . بديشان ملحق شود، ليكن خلق، ايشان را محترم مي داشتند اما احدي از ديگران جرأت نمي كرد كه13
  و بيشتر ايمانداران به خداوند متحد مي شدند، انبوهي از مردان و زنان،14

  .يفتد بقسمي كه مريضان را در كوچه ها بيرون آوردند و بر بسترها و تختها خوابانيدند تا وقتي كه پطرس آيد، اقلّاً ساية او بر بعضي از ايشان ب15
 . و گروهي از بلدان اطراف اورشليم، بيماران و رنج ديدگان ارواح پليده را آورده، جمع شدند و جميع ايشان شفا يافتند16

 اما رئيس كهنه و همة رفقايش كه از طايفة صدوقيان بودند، برخاسته، به غيرت پر گشتند 17

18عام انداختند و بر رسوالن دست انداخته، ايشان را در زندان  . 

 :     شبانگاه فرشتة خداوند درهاي زندان را باز كرده و ايشان را بيرون آورده، گفت19

 . برويد و در هيكل ايستاده، تمام سخنهاي اين حيات را به مردم بگوييد20
را و تمام مشايخ بني اسرائيل را طلب نموده، به اما رئيس كهنه و رفيقانش آمده، اهل شو . چون اين را شنيدند، وقت فجر به هيكل درآمده، تعليم دادند21

 .زندان فرستادند تا ايشان را حاضر سازند
  پس خادمان رفته، ايشان را در زندان نيافتند و برگشته، خبر داده، 22

 .   كس را در آن نيافتيم گفتند كه زندان را به احتياط تمام بسته يافتيم و پاسبانان را بيرون درها ايستاده؛ ليكن چون باز كرديم، هيچ23

  چون كاهن و سردار سپاه هيكل و رؤساي كهنه اين سخنان را شنيدند، دربارة ايشان در حيرت افتادند كه اين چه خواهد شد؟24

 . آنگاه كسي آمده، ايشان را آگاهانيد كه اينك آن كساني كه محبوس نموديد، در هيكل ايستاده، مردم را تعليم مي دهند25
  .دار سپاه با خادمان رفته، ايشان را آوردند، ليكن نه به زور زيرا كه از قوم ترسيدند كه مبادا ايشان را سنگسار كنند پس سر26

 :    و چون ايشان را به مجلس حاضر كرده، برپا بداشتند، رئيس كهنه از ايشان پرسيده، گفت 27

 همانا اورشليم را به تعليم خود پر ساخته ايد و مي خواهيد خون اين مرد را به گردن ما  مگر شما را قدغن بليغ نفرموديم كه بدين اسم تعليم مدهيد؟28
 . فرود آريد

 .خدا را مي بايد بيشتر از انسان اطاعت نمود:  پطرس و رسوالن در جواب گفتند29
 . خداي پدران ما، آن عيسي را برخيزانيد كه شما به صليب كشيده، كشتيد30
 .راست خود باال برده، سرور و نجات دهنده ساخت تا اسرائيل را توبه و آمرزش گناهان بدهد او را خدا بر دست 31
 ). و ما هستيم شاهدان او بر اين امور، چنانكه روح القدس نيز است كه خدا او را به همة مطيعان او عطا فرموده است32

 .چون شنيدند دلريش گشته، مشورت كردند كه ايشان را به قتل رسانند 33
 . اما شخصي فريسي، غماالئيل نام كه مفتي و نزد تمامي خلق محترم بود، در مجلس برخاسته، فرمود تا رسوالن را ساعتي بيرون برند34
 .اي مردان اسرائيلي، برحذر باشيد از آنچه مي خواهيد با اين اشخاص بكنيد:  پس ايشان را گفت35
او كشته شد و متابعانش نيز . ه، خود را شخصي مي پنداشت و گروهي قريب به چهارصد نفر بدو پيوستند زيرا قبل از اين ايام، تيودا نامي برخاست36

 .پراكنده و نيست گرديدند
 .او نيز هالك شد و همة تابعان او پراكنده شدند.  و بعد از او يهوداي جليلي در ايام اسم نويسي خروج كرد و جمعي را در عقب خود كشيد37
 .ا مي گويم از اين مردم دست برداريد و ايشان را واگذاريد زيرا اگر اين رأي و عمل از انسان باشد، خود تباه خواهد شد اآلن به شم38
 .   اگر از خدا باشد، نمي توانيد آن را برطرف نمود مبادا معلوم شود كه با خدا منازعه مي كنيد  ولي39

 .، تازيانه زدند و قدغن نمودند كه ديگر به نام عيسي حرف نزنند پس ايشان را مرخّص كردند پس به سخن او رضا دادند و رسوالن را حاضر ساخته40
 . و ايشان از حضور اهل شورا شادخاطر رفتند از آنرو كه شايستة آن شمرده شدند كه بجهت اسم او رسوايي كشند41
 .ست نكشيدند و هر روزه در هيكل و خانه ها از تعليم و مژده دادن كه عيسي مسيح است د42

 
6 

 .و در آن ايام چون شاگردان زياد شدند، هلّينِستيان از عبرانيان شكايت بردند كه بيوه زنان ايشان را در خدمت يوميه بي بهره مي ماندند 1 
 .مشايسته نيست كه ما كالم خدا را ترك كرده، مائده ها را خدمت كني:  پس آن دوازده، جماعت شاگردان را طلبيده، گفتند2
 . لهذا اي برادران، هفت نفر نيك نام و پر از روح القدس و حكمت را از ميان خود انتخاب كنيد تا ايشان را بر اين مهم بگماريم3
 . اما ما خود را به عبادت و خدمت كالم خواهيم سپرد4
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5يناس و نِيقئالؤسِ  پس تمام جماعت بدين سخن رضا دادند و استيفان مردي پر از ايمان و روح القدس و فيلپمرن و پيمور و تس و نيكانوخُرروس و پ
 جديد، از اهل اَنطاكيه را انتخاب كرده،

 . ايشان را در حضور رسوالن برپا داشتند و دعا كرده، دست بر ايشان گذاشتند6
 .شدند هنه مطيع ايمان و كالم خدا ترقّي نمود و عدد شاگردان در اورشليم بغايت مي افزود و گروهي عظيم از ك7

 .اما استيفان پر از فيض و قوت شده، آيات و معجزات عظيمه در ميان مردم از او ظاهر مي شد 8
 د، و تني چند از كنيسه اي كه مشهور است به كنيسة ليبرتينيان و قيروانيان و اسكَندرِيان و از اهل قليقيا و آسيا برخاسته، با استيفان مباحثه مي كردن9

 . و با آن حكمت و روحي كه او سخن مي گفت، ياراي مكالمه نداشتند10
 .     اين شخص را شنيديم كه به موسي و خدا سخن كفرآميز مي گفت: پس چند نفر را بر اين داشتند كه بگويند11

 . ساختندپس قوم و مشايخ و كاتبان را شورانيده، بر سر وي تاختند و او را گرفتار كرده، به مجلس حاضر 12
 . و شهود كذبه برپا داشته، گفتند كه اين شخص از گفتن سخنِ كفرآميز بر اين مكان مقدس و تورات دست برنمي دارد13
 . زيرا او را شنيديم كه مي گفت اين عيسي ناصري اين مكان را تباه سازد و رسومي را كه موسي به ما سپرد، تغيير خواهد داد14
 .بر او چشم دوخته، صورت وي را مثل صورت فرشته ديدند س حاضر بودند، و همة كساني كه در مجل15

  
7 

  آيا اين امور چنين است؟ :آنگاه رئيس كهنه گفت 1 

 .خداي ذوالجالل بر پدر ما ابراهيم ظاهر شد وقتي كه در جزيره بود قبل از توقّفش در حران. اي برادران و پدران، گوش دهيد: او گفت 2
 .وطن خود و خويشانت بيرون شده، به زميني كه تو را نشان دهم برواز :  و بدو گفت3
 . پس از ديار كلدانيان روانه شده، در حران درنگ نمود؛ و بعد از وفات پدرش، او را كوچ داد به سوي اين زمين كه شما اآلن در آن ساكن مي باشيد4
 وعده داد كه آن را به وي و بعد از او به ذريتش به ملكيت دهد، هنگامي كه هنوز اوالدي  و او در اين زمين ميراثي، حتّي بقدر جاي پاي خود نداد، ليكن5

 .  نداشت

 . و خدا گفت كه ذريت تو در ملك بيگانه، غريب خواهند بود و مدت چهارصد سال ايشان را به بندگي كشيده، معذّب خواهند داشت6
 .وك سازند داوري خواهم نمود، و بعد از آن بيرون آمده، در اين مكان مرا عبادت خواهند نمودمن بر آن طايفه اي كه ايشان را ممل:  و خدا گفت7
 . و عهد ختنه را به وي داد كه بنابراين چون اسحاق را آورد، در روز هشتم او را مختون ساخت و اسحاق و يعقوب را و يعقوب دوازده پطْرِيارخ را8

 اما خدا با وي مي بود. را به مصر فروختندو پطريارخان به يوسف حسد برده، او  9

 و او را از تمامي زحمت او رستگار نموده، در حضور فرعون، پادشاه مصر توفيق و حكمت عطا فرمود تا او را بر مصر و تمام خاندان خود فرمان فرما 10
 .قرار داد

 .د ما قوتي نيافتند پس قحطي و ضيقي شديد بر همة واليت مصر و كنعان رخ نمود، بحدي كه اجدا11
 . اما چون يعقوب شنيد كه در مصر غلّه يافت مي شود، بار اول اجداد ما را فرستاد12
 .فرعون رسيدند  و در كَرت دوم يوسف خود را به برادران خود شناسانيد و قبيلة يوسف به نظر13
 . بودند، طلبيد پس يوسف فرستاده، پدر خود يعقوب و ساير عيالش را كه هفتاد و پنج نفر14
 . پس يعقوب به مصر فرود آمده، او و اجداد ما وفات يافتند15
 . و ايشان را به شكيم برده، در مقبره اي كه ابراهيم از نبي حمور، پدر شكيم به مبلغي خريده بود، دفن كردند16

17 كرده، كثير مي گشتندو چون هنگام وعده اي كه خدا با ابراهيم قسم خورده بود نزديك شد، قوم در مصر نمو . 
 . تا وقتي كه پادشاه ديگر كه يوسف را نمي شناخت برخاست18
 . او با قوم ما حيله نموده، اجداد ما را ذليل ساخت تا اوالد او را بيرون انداختند تا زيست نكنند19
 .فت در آن وقت موسي تولّد يافت و بغايت جميل بود، مدت سه ماه در خانة پدر خود پرورش يا20
 . و چون او را بيرون افكندند، دختر فرعون او را برداشته، براي خود به فرزندي تربيت نمود21
 . و موسي در تمامي حكمت اهل مصر تربيت يافته، در قول و فعل قوي گشت22
 . چون چهل سال از عمر وي سپري گشت، به خاطرش رسيد كه از برادران خود، خاندان اسرائيل تفقّد نمايد23
 .  و چون يكي را مظلوم ديد او را حمايت نمود و انتقام آن عاجز را كشيده، و آن مصري را بكشت24

 .نفهميدند اما.  پس گمان برد كه برادرانش خواهند فهميد كه خدا به دست او ايشان را نجات خواهد داد25
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اي مردان، شما برادر مي : پس گفت. د و خواست مابين ايشان مصالحه دهد و در فرداي روز خود را به دو نفر از ايشان كه منازعه مي نمودند، ظاهر كر26
  به يكديگر چرا ظلم مي كنيد؟. باشيد

 كه تو را بر ما حاكم و داور ساخت؟ : آنگاه آنكه بر همساية خود تعدي مي نمود، او را رد كرده، گفت 27

  آيا مي خواهي مرا بكشي چنانكه آن مصري را ديروز كشتي؟28

 .پس موسي از اين سخن فرار كرده، در زمين مديان غربت اختيار كرد و در آنجا دو پسر آورد 29

 .و چون چهل سال گذشت، در بيابان كوه سينا، فرشتة خداوند در شعلة آتش از بوته به وي ظاهر شد 30
 ز خداوند به وي رسيد موسي چون اين را ديد از آن رؤيا در عجب شد و چون نزديك مي آمد تا نظر كند، خطاب ا31

 .آنگاه موسي به لرزه درآمده، جسارت نكرد كه نظر كند.  كه منم خداي پدرانت، خداي ابراهيم و خداي اسحاق و خداي يعقوب32
 .نعلين از پايهايت بيرون كن زيرا جايي كه در آن ايستاده اي، زمين مقدس است:  خداوند به وي گفت33
 .الحال بيا تا تو را به مصر بفرستم. در مصرند ديدم و نالة ايشان را شنيدم و براي رهانيدن ايشان نزول فرمودم همانا مشقّت قوم خود را كه 34
كه تو را حاكم و داور ساخت؟ خدا حاكم و نجات دهنده مقرر فرموده، به دست فرشته اي كه در بوته بر وي ظاهر :  همان موسي را كه رد كرده، گفتند35

 .شد، فرستاد
 .او با معجزات و آياتي كه مدت چهل سال در زمين مصر و بحر قُلزُم و صحرا به ظهور مي آورد، ايشان را بيرون آورد 36
 .سخن او را بشنويد. خدا نبي اي را مثل من از ميان برادران شما براي شما مبعوث خواهد كرد:  اين همان موسي است كه به بني اسرائيل گفت37

 جماعت در صحرا با آن فرشته اي كه در كوه سينا بدو سخن مي گفت و با پدران ما بود و كلمات زنده را يافت تا به ما رساند،همين است آنكه در  38

  كه پدران ما نخواستند او را مطيع شوند بلكه او را رد كرده، دلهاي خود را به سوي مصر گردانيدند،39

 .پيش ما بخرامند زيرا اين موسي كه ما را از زمين مصر برآورد، نمي دانيم او را چه شده استبراي ما خدايان ساز كه در :  و به هارون گفتند40
 . پس در آن ايام گوساله اي ساختند و بدان بت قرباني گذرانيده به اعمال دستهاي خود شادي كردند41
يند، چنانكه در صحف انبيا نوشته شده است كه اي خاندان اسرائيل،  از اين جهت از خدا رو گردانيده، ايشان را واگذاشت تا جنود آسمان را پرستش نما42

 آيا مدت چهل سال در بيابان براي من قرباني ها و هدايا گذرانيديد

 .زمپس شما را بدان طرف بابل منتقل سا.  و خيمة ملوك و كوكبِ حداي خود رِمفان را برداشتيد يعني اصنامي را كه ساختيد تا آنها را عبادت كنيد43
 ?.آن را مطابق نمونه اي كه ديده اي بساز:  و خيمة شهادت با پدرات ما در صحرا بود چنانكه امر فرموده، به موسي گفت44

 .و اجداد ما آن را يافته، همراه يوشع درآوردند به ملك امت هايي كه خدا آنها را از پيش روي پدران ما بيرون افكندند تا ايام داود 45
 .ور خدا مستفيض گشت و درخواست نمود كه خود مسكني براي خداي يعقوب پيدا نمايد كه او در حض46
 . اما سليمان براي او خانه اي بساخت47
 است  وليكن حضرت اعلي در خانه هاي مصنوع دستها ساكن نمي شود چنانكه نبي گفته48

 اي براي من بنا مي كنيد و محلّ آراميدن من كجاست؟چه خانه .  كه خداوند مي گويد آسمان كرسي من است و زمين پاي انداز من49

 ?. مگر دست من جميع اين چيزها را نيافريد50

 .اي گردنكشان كه به دل و گوش نامختوميد، شما پيوسته با روح القدس مقاومت مي كنيد، چنانكه پدران شما همچنين شما 51
 كشتند كه از آمدن آن عادلي كه شما بالفعل تسليم كنندگان و قاتالن او شديد، پيش اخبار  كيست از انبيا كه پدران شما بدو جفا نكردند؟ و آناني را52

 .نمودند
 . شما كه به توسطّ فرشتگان شريعت را يافته، آن را حفظ نكرديد53
 .چون را شنيديد دلريش شده، بر وي دندانهاي خود را فشردند 54
 :    نگريست و جالل خدا را ديد و عيسي را بدست راست خدا ايستاده و گفت اما او از روح القدس پر بوده، به سوي آسمان 55

 .  اينك آسمان را گشاده، و پسر انسان را به دست راست خدا ايستاده مي بينم56

  آنگاه به آواز بلند فرياد بركشيدند و گوشهاي خود را گرفته، به يكدل بر او حمله كردند،57

 .و شاهدان، جامه هاي خود را نزد پايهاي جواني كه سولُس نام داشت گذاردند. ارش كردند و از شهر بيرون كشيده، سنگس58
 .اي عيسي خداوند، روح مرا بپذير:  و چون استيفان را سنگسار مي كردند، او دعا نموده، گفت59
 . و خوابيداين را گفت.  پس زانو زده، به آواز بلند ندا در داد كه خداوند اين گناه را بر اينها مگير60

 
8 

871



و در آن وقت جفاي شديد بر كليساي اورشليم عارض گرديد، بحدي كه همه جز رسوالن به نواحي يهوديه و سامره  .مي بود و سولُس در قتل او راضي 1 
 .پراكنده شدند

 . و مردان صالح استيفان را دفن كرده، براي وي ماتم عظيمي برپا داشتند2
 .ب مي ساخت و خانه به خانه گشته، مردان و زنان را بركشيده، به زندان مي افكند اما سولُس كليسا را معذ3ّ

 .پس آناني كه متفرق شدند، به هر جايي كه مي رسيدند به كالم بشارت مي دادند 4
 . اما فليپس به بلدي از سامره درآمده، ايشان را به مسيح موعظه مي نمود5
  گوش دادند، چون معجزاتي را كه از او صادر مي گشت، مي شنيدند و مي ديدند، و مردم به يكدل به سخنان فليپس6

 . زيرا كه ارواح پليد از بسياري كه داشتند نعره زده، بيرون مي شدند و مفلوجان و لنگان بسيار شفا مي يافتند7
 . و شادي عظيم در آن شهر روي نمود8

  كه جادوگري مي نمود و اهل سامره را متحير مي ساخت و خود را شخصي بزرگ مي نمود،     اما مردي شمعون نام قبل از آن در آن قريه بود 9 

 .اين است قوت عظيم خدا:  بحدي كه خرد و بزرگ را گوش داده، مي گفتند10
 . و بدو گوش دادند از آنرو كه مدت مديدي بود از جادوگري او متحير مي شدند11
 .ه به ملكوت خدا و نام عيسي مسيح مي داد، ايمان آوردند، مردان و زنان تعميد يافتند ليكن چون به بشارت فيلپس ك12
 . و شمعون نيز خود ايمان آورد و چون تعميد يافت همواره با فليپس مي بود و از ديدن آيات و قوات عظيمه كه از او ظاهر مي شد، در حيرت افتاد13

 . شنيدند كه اهل سامره كالم خدا را پذيرفته اند، پطرس و يوحنّا را نزد ايشان فرستادنداما رسوالن كه در اورشليم بودند، چون 14
  و ايشان آمده، بجهت ايشان دعا كردند تا روح القدس را بيابند،15

 . زيرا كه هنوز بر هيچ كس از ايشان نازل نشده بود كه به نام خداوند عيسي تعميد يافته بودند و بس16
 .يشان گذارده، روح القدس را يافتند پس دستها بر ا17
  اما شمعون چون ديد كه محض گذاردن دستهاي رسوالن روح القدس عطا مي شود، مبلغي پيش ايشان آورده،18

 .مرا نيز قدرت دهيد كه به هر كس دست گذارم، روح القدس را بيابد:  گفت19
 . خدا به زر حاصل مي شودزرت با تو هالك باد، چونكه پنداشتي كه عطاي:  پطرس بدو گفت20
 . تو را در اين امر، قسمت و بهره اي نيست زيرا كه دلت در حضور خدا راست نمي باشد21
  پس از اين شرارت خود توبه كن و از خدا درخواست كن تا شايد اين فكر دلت آمرزيده شود،22

 . زيرا كه تو را مي بينم در زَهرة تلخ و قيد شرارت گرفتاري23
 .شما براي من به خداوند دعا كنيد تا چيزي از آنچه گفتيد بر من عارض نشود:  در جواب گفت شمعون24
  . پس ارشاد نموده و به كالم خداوند تكلّم كرده، به اورشليم برگشتند و در بسياري از بلدان اهل سامره بشارت دادند25
 .نب جنوب، به راهي كه از اورشليم به سوي غَزَه مي رود كه صحراست، روانه شوبرخيز و به جا: اما فرشتة خداوند به فليپس خطاب كرده، گفت 26
 پس برخاسته، روانه شد كه ناگاه شخصي حبشي كه خواجه سرا و مقتدر نزد كَنْداكه، ملكة حبش، و بر تمام خزانة او مختار بود، به اورشليم بجهت 27

 عبادت آمده بود،

 .، صحيفة اشَعياي نبي را مطالعه مي كند و در مراجعت بر ارابة خود نشسته28
 . پيش برو و با آن راربه همراه باش:  آنگاه روح به فليپس گفت29

 آيا مي فهمي آنچه را مي خواني؟: گفت.  فليپس پيش دويده، شنيد كه اشعياي نبي را مطالعه مي كند30

 .س خواهش نمود كه سوار شده، با او بنشيندو از فليپ. چگونه مي توانم؟ مگر آنكه كسي مرا هدايت كند:  گفت31
 و فقره اي از كتاب كه مي خواند اين بود كه مثل گوسفندي كه به مذبح برند و چون بره اي خاموش نزد پشم برندة خود، همچنين دهان خود را 32

 .گشايد نمي
 . زيرا كه حيات او از زمين برداشته مي شود در فروتني او انصاف از او منقطع شد و نسبِ او را كه مي تواند تقرير كرد؟33
 از تو سؤال مي كنم كه نبي اين را دربارة كه مي گويد؟ دربارة خود يا دربارة كسي ديگر؟:  پس خواجه سرا به فليپس ملتفت شده، گفت34

 . آنگاه فليپس زبان خود را گشود و از آن نوشته شروع كرده، وي را به عيسي بشارت داد35
 از تعميد يافتنم چه چيز مانع مي باشد؟! اينك آب است: چون در عرض راه به آبي رسيدند، خواجه گفت و 36

 .ايمان آوردم كه عيسي مسيح پسر خداست: او در جواب گفت. هرگاه به تمام دل ايمان آوردي، جايز است:  فليپس گفت37
 .پس او را تعميد داد.  هر دو به آب فرود شدند پس حكم كرد تا ارابه را نگاه دارند و فليپس با خواجه سرا38
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 . و چون از آب باال آمدند، روح خداوند فليپس را برداشته، خواجه سرا ديگر او را نيافت زيرا كه راه خود را به خوشي پيش گرفت39
 . اما فليپس در اشدود پيدا شد و در همة شهرها گشته بشارت مي داد تا به قيصريه رسيد40
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 اما سولس هنوز تهديد و قتل بر شاگردان خداوند همي دميد و نزد رئيس كهنه آمد، 1 

 و از نامه ها خواست به سوي كنايسي كه در دمش بود تا اگر كسي را از اهل طريقت خواه مرد و خواه زن بيابد، ايشان را بند برنهاده، به اورشليم 2
 .بياورد

 يد، ناگاه نوري از آسمان درو او درخشيدو در اثناي راه، چون نزديك به دمشق رس3 

 اي شاؤل، شاؤل، براي چه بر من جفا مي كني؟:  و به زمين افتاده، آوازي شنيد كه بدو گفت4

 .من آن عيسي هستم كه تو بدو جفا مي كني: خداوندا تو كيستي؟ خداوند گفت:  گفت5
 ).د مي كرد ليكن برخاسته، به شهر برو كه آنجا به تو گفته مي شود چه باي6

 .اما آناني كه همسفر او بودند، خاموش ايستادند چونكه آن صدا را شنيدند، ليكن هيچ كس را نديدند 7
  پس سولس از زمين برخاسته، چون چشمان خود را گشود، هيچ كس را نديد و دستش را گرفته، او را به دمشق بردند،8

 . و سه روز نابينا بوده، چيزي نخورد و نياشاميد9

 !خداوندا لبيك: عرض كرد! اي حنّانيا: و در دمشق، شاگردي حنانِيا نام بود كه خداوند در رؤيا بدو گفت 10
 خانة يهودا، سولس نامِ طرسوسي را طلب كن زيرا كه اينك دعا مي كند، برخيز و به كوچه اي كه آن را راست مي نامند بشتاب و در:  خداوند وي را گفت11

 .ام را در خواب ديده است كه آمده، بر او دست گذارد تا بينا گردد و شخصي حنّانيا ن12
  حنّانيا جواب داد كه اي خداوند، دربارة اين شخص از بسياري شنيده ام كه به مقدسين تو در اورشليم مشقّت ها رسانيد،13

 .د و در اينجا نيز از رؤساي كهنه قدرت دارد كه هر كه نام تو را بخواند، او را حبس كن14
 .برو زيرا كه او ظرف برگزيدة من است تا نام مرا پيش امت ها و سالطين و بني اسرائيل ببرد:  خداوند وي را گفت15
 .د زيرا كه من او را نشان خواهم داد كه چقدر زحمت ها براي نام من بايد بكش16
شاؤل، خداوند يعني عيسي كه در راهي كه مي آمدي بر تو ظاهر گشت، مرا اي برادر : پس حنّانيا رفته، بدان خانه درآمد و دستها بر وي گذارده، گفت 17

 .فرستاد تا بينايي بيابي و از روح القدس پر شوي
 . در ساعت از چشمان او چيزي مثل فلس افتاده، بينايي يافت و برخاسته، تعميد گرفت18
 . و غذا خورده، قوت گرفت و روزي چند با شاگردان در دمشق توقّف نمود19
 . و بي درنگ، ر كنايس يه عيسي موعظه مي نمود كه او پسر خداست20
مگر اين آن كسي نيست كه خوانندگان اين اسم را در اورشليم پريشان مي نمود و در اينجا محضِ اين آمده است :  و آناني كه شنيدند تعجب نموده، گفتند21

 تا ايشان را بند نهاده، نزد رؤساي كهنه برد؟

 . لس بيشتر تقويت يافته، يهوديان ساكن دمشق را مجاب مي نمود و مبرهن مي ساخت كه همين است مسيح اما سو22

 .تا او را بكشند  اما بعد ار مرور ايام چند يهوديان شورا نمودند23
 . ولي سولس از شوراي ايشان مطّلع شد و شبانه روز به دروازه ها پاسباني  مي نمودند تا او را بكشند24
 .پس شاگردان  او را در شب در زنبيلي گذارده، از ديوار شهر پايين كردند 25

  .        و چون سولس به اورشليم رسيد، خواست به شاگردان ملحق شود، ليكن همه از او بترسيدند زيرا باور نكردند كه از شاگردان است 26
ايت كرد كه چگونه خداوند  را در راه ديده و بدو تكلّم كرده و چطور در دمشق به نام  اما برنابا او را گرفته، به نزد رسوالن برد و براي ايشان حك27

 .  عيسي به دليري موعظه مي نمود

 .اما درصدد كشتن او برآمدند.  و با هلينستيان گفتگو و مباحثه مي كرد29
 .ودند چون برادران مطّلع شدند، او را به قيصريه بردند و از آنجا به طرسوس روانه نم30
 . آنگاه كليسا در تمامي يهوديه و جليل و سامره آرامي يافتند و بنا  مي شدند و در ترس خداوند و به تسلّي روح القدس رفتار كرده، همي افزودند31

 .اما پطرس در همة نواحي گشته، نزد مقدسين ساكن لُده فرود آمد 32
 .ال از مرض فالج بر تخت خوابيده بود و در آنجا شخصي اينياس نام يافت كه مدت هشت س33
 .برخيز و بستر خود را برچين  كه او در ساعت برخاست. اي اينياس، عيسي مسيح تو را  شفا مي دهد:  پطرس وي را گفت34
 . و جميع سكَنة  لُده و سارون او را ديده، به سوي خداوند بازگشت كردند35
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 .وي از اعمال صالحه و صدقاتي كه مي كرد، پر بود. ه معني آن غزال استو در يافا، تلميذه اي طابيتا نام بود ك 36
 . از قضا در آن ايام او بيمار شده، بمرد و او را غسل داده، در باالخانه اي گذاردند37
 . د كه در آمدن نزد ما درنگ نكني و چونكه لُده نزديك به يافا بود و شاگردان شنيدند كه پطرس در آنجا است، دو نفر نزد او فرستاده، خواهش كردن38

 آنگاه پطرس برخاسته، با ايشان آمد و چون رسيد او را بدان باالخانه بردند و همه بيوه زنان گريه كنان حاضر بودند و پيراهنها و جامه هايي كه غزال 39
 .وقتي كه با ايشان بود دوخته بود، به وي نشان مي دادند

كه در ساعت چشمان خود را باز كرد و پطرس را ! اي طابيتا برخيز: ، زانو زد و دعا كرده، به سوي بدن توجه كرد و گفت اما پطرس همه را بيرون كرده40
 .ديده، بنشست

  . پس دست او را گرفته، برخيزانيدش و مقدسان و بيوه زنان را خوانده، او را بديشان زنده سپرد41

 .فت، بسياري به خداوند ايمان آوردندچون اين مقدمه در تمامي شهر يافا شهرت يا 42
 . و در يافا نزد دباغي شمعون نام روزي چند توقّف نمود43
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 .و در قيصريه مردي كرنيليوس نام بود، يوزباشي فوجي كه به ايطالياني مشهور است 1 
 . خدا دعا مي كرد و او با تمامي اهل بيتش متقي و خداترس بود كه صدقة بسيار به قوم مي داد و پيوسته نزد2
 !اي كرنيليوس:  روزي نزديك ساعت نهم، فرشتة خدا را در عالم رؤيا آشكارا ديد كه نزد او آمده، گفت3
 .دعاها و صدقات تو بجهت يادگاري به نزد خدا برآمد: گفت چيست اي خداوند؟ به وي:  آنگاه او بر وي نيك نگريسته و ترسان گشته، گفت4
 بفرست و شمعون ملقّب به پطرس را طلب كن اكنون كساني به يافا 5

 .او به تو خواهد گفت كه تو را چه بايد كرد.  نزد دباغي شمعون نام كه خانه اش به كنارة دريا است، مهمان است6
 انده، و چون فرشته اي كه به وي سخن مي گفت غايب شد، دو نفر از نوكران خود و يك سپاهي متّقي از مالزمان خاصّ خويشتن را خو7

 . تمامي ماجرا را بديشان باز گفته، ايشان را به يافا فرستاد8

 .پطرس به بام خانه برآمد تا دعا كند روز ديگر چون از سفر نزديك به شهر مي رسيدند، قريب به ساعت ششم، 9 
 .رخ نموداما چون براي او حاضر مي كردند، بي خودي او را .  و واقع شد كه گرسنه شده، خواست چيزي بخورد10
  پس آسمان را گشاده ديد و ظرفي را چون چادري بزرگ به چهار گوشه بسته، به سوي زمين آويخته بر او نازل مي شود،11

 . كه در آن هر قسمي از دواب و وحوش و حشرات زمين و مرغان هوا بودند12
 . و خطابي به وي رسيد كه اي پطرس برخاسته، ذبح كن و بخور13
 .شا خداوندا زيرا چيزي كه ناپاك يا حرام هرگز نخوارده امحا:  پطرس گفت14
 . بار ديگر خطاب به وي رسيد كه آنچه را خدا پاك كرده است، تو حرام مخوان15
 . و اين سه مرتبه واقع شد كه در ساعت آن ظرف به آسمان باال برده شد16

 باشد، ناگاه فرشتگان كرنيليوس خانة شمعون را تفحص كرده، بر درگاه رسيدند،و چون پطرس در خود بسيار متحير بود كه اين رؤيايي كه ديد چه  17

 .اينك سه مرد تو را مي طلبند:  و ندا كرده، مي پرسيدند كه شمعون معروف به پطرس در رؤيا تفكّر مي كرد، روح وي را گفت18
 . ان را فرستادم پس برخاسته، پايين شو و همراه ايشان برو و هيچ شك مبر زيرا كه من ايش20

 سبب آمدن شما چيست؟. اينك منم آن كس كه مي طلبيد:  پس پطرس نزد آناني كه كرنيليوس نزد وي فرستاده بود، پايين آمده، گفت21

ود بطلبد و از تو كرنيليوسِ يوزباشي، مرد صالح و خداترس و نزد تمامي طايفة يهود نيكنام، از فرشتة مقدس الهام يافت كه تو را به خانة خ:  گفتند22
 .سخنان بشنود

  .و فرداي آن روز پطرس برخاسته، همراه ايشان روانه شد و چند نفر از برادران يافا همراه او رفتند.  پس ايشان را به خانه برده، مهماني نمود23

 . ا مي كشيدروز ديگر وارد قيصريه شدند و كرنيليوس خويشان و دوستان خاصّ خود را خوانده، انتظار ايشان ر 24

 .  چون پطرس داخل شد، كرنيليوس او را استقبال كرده، بر پايهايش افتاده، پرستش كرد25

 .برخيز، من خود نيز انسان هستم:  اما پطرس او را برخيزانيده، گفت26
 . و با او گفتگو كنان به خانه درآمده، جمعي كثير يافت27
ليكن خدا مرا تعليم داد كه هيچ كس و . ودي را با شخص اجنبي معاشرت كردن يا نزد او آمدن حرام استشما مطّلع هستيد كه مرد يه:  پس بديشان گفت28

 .هيچ چيز را نجس يا حرام نخوانم
 . از اين جهت به مجرد خواهش شما بي تأمل آمدم و الحال مي پرسم كه از براي چه مرا خواسته آيد29
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 اين ساعت روزه دار مي بودم؛ و در ساعت نهم در خانة خود دعا مي كردم كه ناگاه شخصي با لباس نوراني چهار روز قبل از اين، تا: كرنيليوس گفت 30
 پيش من بايستاد

 .خدا يادآور گرديد اي كرنيليوس دعاي تو مستجاب شد و صدقات تو در حضور : و گفت31
 .او چون بيايد با تو سخن خواهد راند. ن دباغ به كنارة دريا مهمان است پس به يافا بفرست و شمعون معروف به پطرس را طلب نما كه در خانة شمعو32
 ).الحال همه در حضور خدا حاضريم تا آنچه خدا به تو فرموده است بشنويم.  پس بي تأمل نزد تو فرستادم و تو نيكو كردي كه آمدي33

 هر نيست،في الحقيقت يافته ام كه خدا را نظر به ظا: پطرس زبان را گشوده، گفت 34

 . بلكه از هر امتي، هر كه از او ترسد و عمل نيكو كند، نزد او مقبول گردد35
  كالمي را كه نزد بني اسرائيل فرستاد، چونكه به وساطت عيسي مسيح كه خداوند همه است به سالمتي بشارت مي داد،36

  منتشر شد، بعد از آن تعميدي كه يحيي بدان موعظه مي نمود، آن سخن را شما مي دانيد كه شروع آن از جليل بود و در تمامي يهوديه37

 يعني عيسي ناصري را كه خدا او را چگونه به روح القدس و قوت مسح نمود كه او سير كرده، اعمال نيكو بجا مي آورد و همة مقهورين ابليس را شفا 38
 .مي بخشيد زيرا خدا با وي مي بود

 .يي كه او در مرزوبوم يهود و رد اورشليم كرد كه او را نيز بر صليب كشيده، كُشتند و ما شاهد هستيم بر جميع كارها39
  همان كس را خدا در روز سوم برخيزانيده، ظاهر ساخت،40

 .ه ايم ليكن نه بر تمامي قوم بلكه بر شهودي كه خدا پيش برگزيده بود، يعني ماياني كه بعد از برخاستن او را مردگان با او خورده و آشاميد41
 . و ما را مأمور فرمود كه به قوم موعظه و شهادت دهيم بدين كه خدا او را مقرر فرمود تا داور زندگان و مردگان باشد42
 ). و جميع انبيا بر او شهادت مي دهند كه هر كه به وي ايمان آورد، به اسم او آمرزش گناهان را خواهد يافت43

 .د كه روح القدس بر همه آناني كه كالم را شنيدند، نازل شداين سخنان هنوز بر زبان پطرس بو 44
  و مؤمنان اهل ختنه كه همراه پطرس آمده بودند، در حيرت افتادند از آنكه بر امت ها نيز عطاياي روح القدس افاضه شد،45

 . زيرا كه ايشان را شنيدند كه به زبانها متكلّم شده، خدا را تمجيد مي كردند46
 .آيا كسي  مي تواند آن را منع كند، براي تعميد دادن ايناني كه روح القدس را چون ما نيز يافته اند: س گفت آنگاه پطر47
  .آنگاه از او خواهش نمودند كه روزي چند توقّف نمايد.  پس فرمود تا ايشان را به نام عيسي مسيح تعميد دهند48
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 .دند كه امت ها نيز كالم خدا را پذيرفته اندپس رسوالن و برادراني كه در يهوديه بودند، شني 1
  و چون پطرس به اورشليم آمد، اهل ختنه با وي معارضه كرده،2

 !با مردم نامختون برآمده، با ايشان غذا خوردي( گفتند كه 3
 :پطرس از اول مفصّالً بديشان بيان كرده، گفت4 
في را ديدم كه نازل مي شود و مثل چادري بزرگ به چهار گوشه از آسمان آويخته كه بر من  من در شهر يافا دعا مي كردم كه ناگاه در عالم رؤيا ظر5

 .مي رسد
 . چون بر آن نيك نگريسته، تأمل كردم، دواب زمين و وحوش و حشرات و مرغان هوا را ديدم6
 .اي پطرس برخاسته، ذبح كن و بخور:  و آوازي شنيدم كه به من مي گويد7
 .وندا، زيرا هرگز چيزي حرام يا ناپاك به دهانم نرفته استحاشا خدا:  گفتم8
 .آسمان در رسيد كه آنچه خدا پاك نموده، تو حرام مخوان  بار ديگر خطاب از9
  . اين سه كَرت واقع شد كه همه باز به سوي آسمان باالبرده شد10

 .ه اي كه من در آن بودم، رسيدندو اينك در همان ساعت سه مرد از قيصريه نزد من فرستاده شده، به خان 11
 .و اين شش برادر نيز همراه من آمدند تا به خانة آن شخص داخل شديم. با ايشان بدون شك برو:  و روح مرا گفت12
 ا بطلبكسان به يافا بفرست و شمعون معروف به پطرس ر:  و ما را آگاهانيد كه چطور فرشته اي را در خانة خود ديد كه ايستاده به وي گفت13

 . كه با تو سخناني خواهد گفت كه بدانها تو و تمامي اهل خانة تو نجات خواهيد يافت14
 . و چون شروع به سخن گفتن مي كردم، روح القدس بر ايشان نازل شد، همچنانكه نخست بر ما15
 .س تعميد خواهيد يافتيحيي به آب تعميد داد، ليكن شما به روح القد:  آنگاه بخاطر آوردم سخن خداوند را كه گفت16
  پس چون خدا همان عطا را بديشان بخشيد، چنانكه به ما محض ايمان آوردن به عيسي مسيحِ خداوند، پس من كه باشم كه بتوانم خدا را ممانعت نمايم؟17

  !ات بخش را عطا كرده استفي الحقيقت، خدا به امت ها نيز به توبة حي: ساكت شدند و خدا را تمجيدكنان گفتند  چون اين را شنيدند،18
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و اما آناني كه به سبب اذيتي كه در مقدمة استيفان برپا شد متفرق شدند، تا فينيقيا و قپرس و انطاكيه مي گشتند و به هيچ كس به غير از يهود و بس  19
 .كالم را نگفتند

 دند با يونانيان نيز تكلّم كردند و به خداوند عيسي بشارت مي دادند،از اهل قپرس و قيروان بودند، چون به انطاكيه رسي  ليكن بعضي از ايشان كه20

 . و دست خداوند با ايشان مي بود و جمعي كثير ايمان آورده، به سوي خداوند باز گشت كردند21
  اما چون خبر ايشان به سمع كليساي اورشليم رسيد، برنابا را به انطاكيه فرستادند22

 . را ديد، شادخاطر شده، همه را نصيحت نمود كه از تصميم قلب به خداوند بپيوندند و چون رسيد و فيض خدا23
 . زيرا كه مردي صالح و پر از روح القدس و ايمان بود و گروهي بسيار به خداوند ايمان آوردند24
 . و برنابا به طرسوس براي طلب سولُس رقت و چون او را يافت به انطاكيه آورد25
 . تمام در كليسا جمع مي شدند و خلقي بسيار را تعليم مي دادند و شاگردان نخست در انطاكيه به مسيحي مسمي شدند و ايشان سالي26

 و در آن ايام انبيايي چند از اورشليم به انطاكيه آمدند 27

 . شد و در آن ايام كَلُوديوسِ قيصر پديد آمد كه يكي از ايشان اغابوس نام برخاسته، به روح اشاره كرد كه قحطي شديد در تمامي ربع مسكون خواهد28
 . و شاگردان مصمم آن شدند كه هر يك برحسب مقدور خود، اعانتي براي برادران ساكن يهوديه بفرستند29
 . پس چنين كردند و ان را به دست برنابا و وسلس نزد كشيشان روانه نمودند30
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 ل بر بعضي از كليسا دراز كردو در آن زمان هيروديسِ پادشاه، دست تطاو 1 

 . و يعقوب برادر يوحنّا را به شمشير كشت2
 .ديد كه يهود را پسند افتاد، بر آن افزوده، پطرس را نيز گرفتار كرد و ايام فطير بود  و چون3
داشت كه بعد از فصَح او را براي قوم بيرون  پس او را گرفته، در زندان انداخت و به چار دستة رباعي سپاهيان سپرد كه او را نگاهباني كنند و اراده 4

 .آورد
 .اما كليسا بجهت او نزد خدا پيوسته دعا مي كردند.  پس پطرس را در زندان نگاه مي داشتند5
ان نگاهباني  و در شبي كه هيروديس قصد بيرون آوردن وي را داشت، پطرس به دو زنجير بسته، در ميان دو سپاهي خفته بود و كشيكچيان نزد در زند6

 .مي كردند
كه در ساعت . بزودي برخيز: پس به پهلوي پطرس زده، او را بيدار نمود و گفت.  ناگاه فرشتة خداوند نزد وي ظاهر شد و روشني در آن خانه درخشيد7

 .زنجيرها از دستش فرو ريخت
 . رداي خود را بپوش و از عقب من بيا: فتپس چنين كرد و به وي گ. كمر خود را ببند و نعلين برپا كن:  و فرشته وي را گفت8

 .         پس بيرون شده، از عقب او روانه گرديد و ندانست كه آنچه از فرشته روي نمود حقيقي  است بلكه گمان برد كه خواب مي بيند9

يش روي ايشان باز شد؛ و از آن بيرون رفته، تا  پس از قراوالن اول و دوم گذشته، به دروازة آهني كه به سوي شهر مي رود رسيدند و آن خود بخود پ10
 . آخر يك كوچه برفتند كه در ساعت فرشته از او غايب شد

 ).اكنون به تحقيق دانستم كه خداوند فرشتة خود را فرستاده، مرا از دست هيروديس و ازتمامي انتظار قوم يهود رهانيد:  آنگاه پطرس به خود آمده گفت11

 .جمع شده، دعا مي كردند  به خانة مريم مادر يوحنّاي ملقّب به مرقس آمد و در آنجا بسياريچون اين را دريافت، 12
 . چون او درِ خانه را كوبيد، كنيزي رودا نام آمد تا بفهمد13
 . چون آواز پطرس را شناخت، از خوشي در را باز نكرده، به اندرون شتافته، خبر داد كه پطرس به درگاه ايستاده است14
 .و چون تأكيد كرد كه چنين است، گفتند كه فرشتة او مي باشد! ديوانه اي:  را گفتند وي15
 .پس در را گشوده، او را ديدند و در حيرت افتادند.  اما پطرس پيوسته در را مي كوبيد16
يعقوب و ساير برادران : ندان خالصي داد و گفت اما او به دست خود به سوي ايشان اشاره كرد كه خاموش باشند و بيان نمود كه چگونه خدا او را از ز17

 پس بيرون شده، به جاي ديگر رفت. را از اين امور مطّلع سازيد

 . و چون روز شد اضطرابي عظيم در سپاهيان افتاد كه پطرس را چه شد18
سانند؛ و خود از يهوديه به قيصريه كوچ كرده، در  و هيروديس چون او را طلبيده نيافت، كشيكچيان را بازخواست نموده، فرمود تا ايشان را به قتل ر19

 .آنجا اقامت نمود

پس ايشان به يكدل نزد او حاضر شدند و بالستُس ناظر خوابگاه پادشاه را با خود متحد ساخته، . اما هيروديس با اهل صور و صيدون خشمناك شد 20
 .ي يافتطلب مصالحه كردند زيرا كه ديارِ ايشان از ملك پادشاه معيشت م
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 . و در روزي معين، هيروديس لباس ملوكانه دربر كرد و بر مسند حكومت نشسته، ايشان را خطاب مي كرد21
 . و خلق ندا مي كردند كه آواز خداست نه آواز انسان22
 . كه در ساعت فرشتة خداوند او را زد زيرا كه خدا را تمجيد ننمود و كرم او را خورد و بمرد23

 .دا نمو كرده، ترقّي يافتاما كالم خ 24
 .از اورشليم مراجعت كردند و يوحنّاي ملقّب به مرقس را همراه خود بردند. برنابا و سولس چون آن خدمت را به انجام رسانيدند  و25
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ني و مناحم برادر رضاعي هيروديسِ تيتراخ و برنابا و شمعون ملقّب به نيجر و لوكيوسِ قيروا: و در كليسايي كه در انطاكيه بود، انبيا و معلّم چند بودند 1 
 .سولس

برنابا و سولس را براي من جدا سازيد از بهر آن عمل كه ايشان را براي آن :  چون ايشان در عبادت خدا و روزه مشغول مي بودند، روح القدس گفت2
 .خوانده ام

 .دند آنگاه روزه گرفته و دعا كرده و دستها بر ايشان گذارده، روانه نمو3

 .پس ايشان از جانب روح القدس فرستاده شده، به سلوكيه رفتند و از آنجا از راه دريا به قپرس آمدند4
 . و وارد سالميس شده، در كنايس يهود به كالم خدا موعظه كردند و يوحنّا مالزم ايشان بود5
 .ادوگر و نبي كاذب بود يافتند كه نام او باريشُوع بود و چون در تمامي جزيره تا به پافُس گشتند، در آنجا شخص يهودي را كه ج6
 .همان برنابا و سولس را طلب نموده، خواست كالم خدا را بشنود.  او رفيق سرجيوس پولس والي بود كه مردي فهيم بود7
 .از ايمان برگرداند اما عليما يعني آن جادوگر، زيرا ترجمة اسمش چنين مي باشد، ايشان را مخلفت نموده، خواست والي را 8
  ولي سولس كه پولّس باشد، پر از روح القدس شده، بر او نيك نگريسته،9

 اي پر از هر نوع مكر و خباثت، اي فرزند ابليس و دشمن هر راستي، باز نمي ايستي از منحرف ساختن طُرق راست خداوند:  گفت10

11كه در همان ساعت، غَشاوه و تاريكي او را فراگرفت و دور زده، راهنمايي طلب . تي نخواهي ديد الحال دست خداوند بر توست و كور شده، آفتاب را تا مد
 .مي كرد

 . پس والي چون آن ماجرا را ديد، از تعليم خداوند متحير شده، ايمان آورد12

 .ز ايشان جدا شده، به اورشليم برگشتاما يوحنّا ا. آنگاه پولُس و رفقايش از پافس به كشتي سوار شده، به پِرجة پمفليه آمدند 13
 . و ايشان از پِرجه عبور نموده، به انطاكية پيسيديه آمدند و در روز سبت به كنيسه درآمده، بنشستند14
 .ي قوم داريد، بگوييداي برادران عزيز، اگر كالمي نصيحت آميز برا:  و بعد از تالوت تورات و صُحف انبيا،  رؤساي كنيسه نزد ايشان فرستاده، گفتند15
 !اي مردان اسرائيلي و خداترسان، گوش دهيد: پس پولُس برپا ايستاده، به دست خود اشاره كرده، گفت 16
  خداي اين قوم، اسرائيل، پدران ما را برگزيده، قوم را در غربت ايشان در زمين مصر سرافراز نمود و ايشان را به بازوي بلند از آنجا بيرون آورد؛17

 .و قريب به چهل سال در بيابان متحمل حركات ايشان مي بود 18
 .ايشان ساخت تا قريب چهار صد و پنجاه سال  و هفت طايفه را در زمين كنعان هالك كرده، زمين آنها را ميراث19
 . و بعد از آن بديشان داوران داد تا زمان سموئيل نبي20
 .يس را از سبط بنيامين تا چهل سال به ايشان داد و از آن وقت پادشاهي خواستند و خدا شاؤل بن ق21
 پس او را از ميان برداشته، داود را برانگيخت تا پادشاه ايشان شود و در حق او شهادت داد كه داود بن يسي را مرغوب دل خود يافته ام كه به تمامي 22

 .ارادة من عمل خواهد كرد
 ل نجات دهنده اي يعني عيسي را آورد، و از ذريت او خدا برحسب وعده، براي اسرائي23

 . چون يحيي پيش از آمدن او تمام قوم اسرائيل را به تعميد توبه موعظه نموده بود24
 ؟مرا كه مي پنداريد؟ من او نيستم، لكن اينك بعد از من كسي مي آيد كه اليق گشادن نعلين او ني ام?:  پس چون يحيي دورة خود را به پايان برد، گفت25
 .ي برادران عزيز و ابناي آل ابراهيم و هر كه از شما خداترس باشد، مر شما را كالم اين نجات فرستاده شدا 26
 زيرا سكنة اورشليم و رؤساي ايشان، چونكه نه او را شناختند و نه آوازهاي انبيا را كه هر كه سبت خوانده مي شود، بر وي فتوي دادند و آنها را به 27

 .اتمام رسانيدند
 . و هر چند هيچ قتل در وي نيافتند، از پيالطس خواهش كردند كه او كشته شود28
 . پس چون آنچه را كه دربارة وي نوشته شده بود تمام كردند، او را از صليب پايين آورده، به قبر سپردند29
 . لكن خدا او را از مردگان برخيزانيد30
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 .      او از جليل به اورشليم آمده بودند كه الحال نزد قوم شهود او مي باشندشد بر آناني كه همراه  و او روزهاي بسيار ظاهر31

  پس ما به شما بشارت مي دهيم، بدان وعده اي كه به پدران ما داده شد،32

ه تو پسر من هستي، من  كه خدا آن را به ما كه فرزندان ايشان مي باشيم وفا كرد، وقتي كه عيسي را برانگيخت، چنانكه در زبور دوم مكتوب است ك33
 .امروز تو را توليد نمودم

 . و در آنكه او را از مردگان برخيزانيد تا ديگر هرگز راجع به فساد نشود چنين گفت كه به بركات قدوس و امين داود براي شما وفا خواهم كرد34
 .ا بيندتو قدوس خود را نخواهي گذاشت  كه فساد ر:  بنابراين در جايي ديگر نيز مي گويد35
 . زيرا كه داود چونكه در زمان خود ارادة خدا را خدمت كرده بود، بخُفت و به پدران خود ملحق شده، فساد را ديد36
 . ليكن آن كس كه خدا او را برانگيخت، فساد را نديد37

 .پس اي برادران عزيز، شما را معلوم باد كه به وساطت او به شما آمرزش گناهان اعالم مي شود 38
 . و به وسيلة او هر كه ايمان آورد، عادل شمرده مي شود، از هر چيزي كه به شريعت موسي نتوانستيد عادل شمرده شويد39
  پس احتياط كنيد، مبادا آنچه در صحف انبيا مكتوب است، بر شما واقع است، بر شما واقع شود،   40

شويد زيرا كه من عملي را در ايام شما پديد آرم، عملي كه هر چند كسي شما را از آن  كه اي حقيرشمارندگان، مالحظه كنيد و تعجب نماييد و هالك 41
 .اعالم نمايد، تصديق نخواهيد كرد

 .پس چون از كنيسه بيرون مي رفتند، خواهش نمودند كه در سبت آينده هم اين سخنان را بديشان بازگويند 42
ديان و جديدان خداپرست از عقب پولس و برنابا افتادند؛ و آن دو نفر به ايشان سخن گفته، ترغيب مي  و چون اهل كنيسه متفرق شدند، بسياري از يهو43

 .نمودند كه به فيض خدا ثابت باشيد
 . اما در سبت ديگر قريب به تمامي شهر فراهم شدند تا كالم خدا را بشنوند44
 . كفر گفته، با سخنان پولُس مخالفت كردند ولي چون يهود ازدحام خلق را ديدند، از حسد پر گشتند و45
ليكن چون آن را رد كرديد و خود را ناشايستة حيات جاوداني . واجب بود كالم خدا را نخست به شما القا شود:  آنگاه پولُس و برنابا دلير شده، گفتند46

 .شمرديد، همانا به سوي امت ها توجه نماييم
 .ود كه تو را نور امت ها ساختم تا الي اقصاي زمين منشأ نجات باشي زيرا خداوند به ما چنين امر فرم47
 .شده، كالم خداوند را تمجيد نمودند و آناني كه براي حيات جاوداني مقرر بودند ايمان آوردند  چون امت ها اين را شنيدند، شاد خاطر48

 . و كالم خدا در تمام آن نواحي منتشر گشت 49

 ديندار و متشخّص و اكابر شهر را بشورانيدند و ايشان را به زحمت رسانيدن بر پولس و برنابا تحريض نموده، ايشان را از حدود  اما يهوديان چند زن50
 .خود بيرون كردند

 . و ايشان را خاك پايهاي خود را بر ايشان افشانده، به ايقونيه آمدند51
 . و شاگردان پر از خوشي و روح القدس گرديدند52
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 1 ا در ايقونيه، ايشان با هم به كنيسة يهود درآمده، به نوعي سخن گفتند كه جمعي كثير از يهود و يونانيان ايمان آوردندام     . 

 . ليكن يهوديان بي ايمان دلهاي امت ها را اغوا نمودند و با برداران بدانديش ساختند2
ضِ خود شهادت مي داد، به دليري سخن مي گفتند و آيات و معجزات عطا مي كرد كه از  پس مدت مديدي توقف نموده، به نام خداوندي كه به كالم في3

 .دست ايشان ظاهر شود

 .و مردم شهر دو فرقه شدند، گروهي همدستان يهود و جمعي با رسوالن بودند 4 
 سار كنند، و چون امت ها و يهود با رؤساي خود بر ايشان هجوم مي آوردند تا ايشان را افتضاح نموده، سنگ5

 . آگاهي يافته، به سوي لستره و دربه، شهرهاي ليكاؤنيه و ديار آن نواحي فرار كردند6
 . و در آنجا بشارت مي دادند7

 .و در لستره مردي نشسته بود كه پايهايش بي حركت بود و از شكم مادر، لنگ متولّد شده، هرگز راه نرفته بود 8 
 .او بر وي نيك نگريسته، ديد كه ايمان شفا يافتن را دارد چون او سخن پولُس را مي شنيد، 9
 .كه در ساعت برجسته، خرامان گرديد! بر پايهاي خود راست بايست:  پس به آواز بلند بدو گفت10
 .زل شده اندخدايان به صورت انسان نزد ما نا:  اما خلق چون اين عمل پولس را ديدن، صداي خود را به زبان ليكاؤنيه بلند كرده، گفتند11
  .عطارد خواندند زيرا كه او در سخن گفتن مقدم بود  پس برنابا را مشتري و پولس را12
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 .پس كاهن مشتري كه پيش شهر ايشان بود، گاوان و تاجها با گروههايي از خلق به دروازه ها آورده، خواست كه قرباني گذراند 13
 د، جامه هاي خود را دريده، در ميان مردم افتادند و ندا كرده، اما چون آن دو رسول يعني برنابا و پولس شنيدن14

اي مردمان، چرا چنين مي كنيد؟ ما نيز انسان و صاحبان علّتها مانند شما هستيم و به شما بشارت مي دهيم كه از اين اباطيل رجوع كنيد به سوي :  گفتند15
 است آفريد،خداي حي كه در آسمان و زمين و دريا و آنچه را كه در آنها 

  كه در طبقات سلف همة امت ها را واگذاشت كه در طُرق خود رفتار كنند،16

 با وجودي كه خود را بي شهادت نگذاشت، چون احساس مي نمود و از آسمان باران بارانيده و فصول بارآور بخشيده، دلهاي ما را از خوراك و شادي 17
 .پر مي ساخت

 .نيدن قرباني براي ايشان به دشواري باز داشتند و بدين سخنان خلق را از گذرا18

 .اما يهوديان از انطاكيه و ايقونيه آمده، مردم را با خود متّحد ساختند و پولّس را سنگسار كرده، از شهر بيرون كشيدند و پنداشتند كه مرده است 19
 وز با برنابا به سوي دربه روانه شد اما چون شاگردان گرد او ايستادند برخاسته، به شهر درآمد و فرداي آن ر20

 .پس به لستره و ايقونيه و انطاكيه مراجعت كردند.  و در آن شهر بشارت داده، بسياري را شاگرد ساختند21
 . و دلهاي شاگردان را تقويت داده، پند مي دادند كه در ايمان ثابت بمانند و اينكه با مصيبتهاي بسيار مي بايد داخل ملكوت خدا گرديم22
 .را به خداوندي كه بدو ايمان آورده بودند، سپردند  و در هر كليسا بجهت ايشان كشيشان معين نمودندو دعا و روزه داشته، ايشان23
 . و از پيسيديه گذشته و به پمفليه آمدند24
 . و در پرجه به كالم موعظه نمودند و به اتاليه فرود آمدند25

 . انطاكيه آمدند كه از همان جا ايشان را به فيض خدا سپرده بودند براي آن كاري كه به انجام رسانيده بودندو از آنجا به كشتي سوار شده، به 26
 و چون وارد شهر شدند، كليسا را جمع كرده، ايشان را مطّلع ساختند از آنچه خدا با ايشان كرده بود و چگونه دروازة ايمنان را براي امت ها باز كرده 27

 .بود
  .دت مديدي با شاگردان بسر بردند پس م28

 
15 

 .و تني چند از يهوديه آمده، برادران را تعليم مي دادند كه اگر برحسب آيين موسي مختون نشويد، ممكن نيست كه نجات يابيد 1 
 چون پولس و برنابا را منازعه و مباحثة بسيار با ايشان واقع شد، قرار بر اين شد كه پولُس و برنابا و چند نفر ديگر از ايشان نزد رسوالن و كشيشان 2

 .در اورشليم براي اين مسأله بروند
 . را بيان كردند و همة برادران را شادي عظيم دادند پس كليسا ايشان را مشايعت نموده ار فينيقيه و سامره عبور كرده، ايمان آوردن امت ها3

 .و چون وارد اورشليم شدند، كليسا و روالن و كشيشان ايشان پذيرفتند و آنها را از آنچه خدا با ايشان كرده بود، خبر دادند 4
  .موسي را نگاه دارند ند و امر كنند كه سنناينها را بايد ختنه نماي:  آنگاه بعضي از فرقة فريسيان كه ايمان آورده بودند، برخاسته، گفتند5

 .پس رسوالن و كشيشان جمع شدند تا در اين امر مصلحت بينند 6
اي برادران عزيز، شما آگاهيد كه از ايام اول ، خدا از ميان شما اختيار كرد كه امت ها از زبان :  و چون مباحثة سخت شد، پطرس برخاسته، بديشان گفت7

 .ا بشنوند و ايمان آورندمن كالم بشارت ر
 . و خداي عارف القلوب بر ايشان شهادت داد بدين كه روح القدس را بديشان داد، چنانكه به ما نيز8
 . و در ميان ما و ايشان هيچ فرق نگذاشت، بلكه محضِ ايمان دلهاي ايشان را طاهر نمود9
 ن مي نهيد كه پدران ما و ما نيز طاقت تحمل آن را نداشتيم، پس اكنون چرا خدا را امتحان مي كنيد كه يوغي بر گردن شاگردا10

 ). بلكه اعتقاد داريم كه محضِ فيضِ خداوند عيسي مسيح نجات خواهيم يافت، همچنان كه ايشان نيز11

12 ت ها به وساطت ايشان ظاهر پس تمام جماعت ساكت شده، به برنابا و پولُس گوش گرفتند چون آيات و معجزات را بيان مي كردند كه خدا در ميان ام
 .ساخته بود

 .اي برادران عزيز، مرا گوش گيريد:  پس چون ايشان ساكت شدند، يعقوب رو آورده، گفت13
 . شمعون بيان كرده است كه چگونه خدا اول امت ها را تفقّد نمود تا قومي از ايشان به نام خود بگيرد14
 كتوب است و كالم انبيا در اين مطابق است چنانكه م15

  كه بعد از اين رجوع نموده، خيمة داود را كه افتاده است باز بنا مي كنم و خرابيهاي آن را باز بنا مي كنم و آن را برپا خواهم كرد،16

 . تا بقية مردم طالب خداوند شوند و جميع امت هايي كه بر آنها نام من نهاده شده است17
 .ا را از بدو عالم معلوم كرده استخداوندي كه اين چيزه  اين را مي گويد18
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 كساني را كه از امت ها به سوي خدا بازگشت مي كنند زحمت نرسانيم،:  پس رأي من اين است19

 . مگر اينكه ايشان را حكم كنيم كه از نجاسات بتها و زنا و حيوانات خفه شده و خون بپرهيزيد20
 .ارد كه بدو موعظه مي كنند، چنانكه در هر سبت در كنايس او را تالوت مي كنند زيرا كه موسي از طبقات سلَف در هر شهر اشخاصي د21
آنگاه رسوالن و كشيشان با تمامي كليسا بدين رضا دادند كه چند نفر از ميان خود انتخاب نموده، همراه پولُس و برنابا به انطاكيه بفرستند، يعني  22

 .ايان برادران بودنديهوداي ملقّب به برسابا و سيالس كه از پيشو
 . و بدست ايشان نوشتند كه رسوالن و كشيشان و برادران از امت ها كه در انطاكيه و سوريه و قيليقيه  مي باشند، سالم مي رسانند23
 مي گويند كه مي بايد  چون شنيده شد كه بعضي از ميان ما بيرون رفته، شما را به سخنان خود مشوش ساخته، دلهاي شما را منقلب مي نمايند و24

 .مختون شده، شريعت را نگاه بداريد و ما به ايشان هيچ امر نكرديم
  لهذا ما به يك دل مصلحت ديديم كه چند نفر را اختيار نموده، همراه عزيزان خود برنابا و پولُس به نزد شما بفرستيم،25

 .يم كرده اند اشخاصي كه جانهاي خود را در راه نام خداوند ما عيسي مسيح تسل26
 . پس يهودا و سيالس را فرستاديم و ايشان شما را از اين امور زباني خواهند آگاهيد27
  زيرا كه روح القدس و ما صواب ديديم كه باري بر شما ننهيم جز اين ضروريات28

 .را محفوظ نگاه داريد به نيكويي خواهيد پرداخت والسالمحيوانات خفه شده و زنا بپرهيزيد كه هرگاه از اين امور خود   كه از قرباني هاي بتها و خون و29
 .پس ايشان مرخّص شده، به انطاكيه آمدند و جماعت را فراهم آورده، نامه را رسانيدند 30
 . چون مطالعه كردند، از اين تسلّي شادخاطر گشتند31
 .، نصيحت و تقويت نمودند و يهودا و سيالس چونكه ايشان هم نبي بودند، برادران را به سخنان بسيار32
 . پس چون مدتي در آنجا بسر بردند، به سالمتي از برادران رخصت گرفته، به سوي فرستندگان خود توجه نمودند33
  اما پولّس و برنابا در انطاكيه توقّف نموده،34

 . با بسياري ديگر تعليم و بشارت به كالم خدا مي دادند35

 .برگرديم و برادران را در هر شهري كه در آنها به كالم خداوند اعالم نموديم، ديدن كنيم كه چگونه مي باشند: س به برنابا گفتو بعد از ايام چند، پول36ُ 
 . اما برنابا چنان مصلحت ديد كه يوحنّاي ملقّب به مرقس را همراه نيز دربردارد37
 .ايشان جدا شده بود و با ايشان در كار همراهي نكرده بود، با خود نبرد ليكن پولُس چنين اصالح دانست كه شخصي را كه از پمفليه از 38
 . پس نزاعي سخت شد بحدي كه از يكديگر جدا شده، برنابا مرقس را برداشته، به قپرس از راه دريا رفت39
 . اما پولُس سيالس را اختيار كرد و از برادران به فيض خداوند سپرده شده، رو به سفر نهاد40
 .از سوريه و قيليقيه عبور كرده، كليسا ها را استوار مي نمود و 41

 
16 

 .و به دربه و لستره آمد كه اينك شاگردي تيموتاؤس نام آنجا بود، پسر زن يهودية مؤمنه ليكن پدرش يوناني بود 1 
 . كه برادران در لستَره و ايقونيه بر او شهادت مي دادند2
ي بيايد، او را گرفته مختون ساخت، به سبب يهودياني كه در آن نواحي بودن زيرا كه همه پدرش را مي شناختند كه  چون پولس خواست او همراه و3

 .يوناني بود
 . و در هر شهري مي گشتند، قانونها را كه رسوالن و كشيشان در اورشليم حكم فرموده بودند، بديشان مي سپردند تا حفظ نمايند4
 .وار مي شدند و روز بروز در شمارة افزوده مي گشتند پس كليساها در ايمان است5

 .و چون از فريجيه و ديار غالطيه عبور كردند، روح القدس ايشان را از رسانيدن كالم به آسيا منع نمود 6 
 . پس به ميسيا آمده، سعي نمودند كه به بطينيا بروند، ليكن روح عيسي ايشان را اجازت نداد7
 .تروآس رسيدند و از ميسيا گذشته به 8
 .به مكادونيه آمده، ما را امداد فرما:  شبي پولُس را رؤيايي رخ نمود كه شخصي از اهل مكادونيه ايستاده، بدو التماس نموده گفت9
 .سانيم چون اين رويا را ديد، بي درنگ عازم سفر مكادونيه شديم، زيرا به يقين دانستيم كه خداوند ما را خوانده است تا بشارت بديشان ر10
 . پس از تروآس به كشتي نشسته، به راه مستقيم به ساموتراكي رفتيم و روز ديگر به نياپوليس11

 .و از آنجا به فيلپي رفتيم كه شهر اول از سر حد مكادونيه و كَلونيه است و در آن شهر چند روز توقّف نموديم 12
 .ه جايي كه نماز مي گذراندند، نشسته با زناني كه در آنجا جمع  مي شدند سخن رانديم و در روز سبت از شهر بيرون شده و به كنار رودخان13
 . و زني ليديه نام، ارغوان فروش، كه از شهر طياتيرا و خداپرست بود، مي شنيد كه خداوند دل او را گشود تا سخنان پولَس را بشنود14
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و ما را الحال . اگر شما را يقين است كه به خداوند ايمان آوردم، به خانة من درآمده، بمانيد:  و چون او اهل خانه اش تعميد يافتند، خواهش نموده، گفت15
 .نمود

 .و واقع شد كه چون ما به محلّ نماز مي رفتيم، كنيزي كه روح تَفَأُل داشت و از غيب گويي منافع بسيار براي آقايان خود پيدا مي نمود، به ما برخورد 16
 . ما آمده، ندا كرده، مي گفت كه اين مردمان خدام خداي تعالي مي باشند كه شما را از طريق نجات اعالم مي نمايند و از عقب پولُس و17
كه . تو را مي فرمايم به نام عيسي مسيح از اين دختر بيرون بيا:  و چون اين كار را روزهاي بسيار مي كرد، پولُس دلتنگ شده، برگشت و به روح گفت18

 .و بيرون شددر ساعت از ا

 .اما چون آقايانش ديدند كه از كسب خود مأيوس شدند، پولس و سيالس را گرفته، در بازار نزد حكّام كشيدند 19
 اين دو شخص شهر ما را به شورش آوردند و از يهود هستند،:  و ايشان را نزد واليان حاضر ساخته، گفتند20

 .ا آوردن آنها بر ما كه روميان هستيم، جايز نيست و رسومي را اعالم مي نمايند كه پذيرفتن و بج21
 .    پس خلق بر ايشان هجوم آوردند و واليان جامه هاي ايشان را كَنده فرمودند ايشان را چوب بزنند22

 . و چون ايشان را چوب بسيار زدند، به زندان افكندند و داروغة زندان را تأكيد فرمودند كه ايشان را محكم نگاه دارد23
  .و چون او بدينطور امر يافت، ايشان را به زندان دروني انداخت و پايهاي ايشان را در كُنده مضبوط كرد 24

 .اما قريب به نصف شب، پولُس و سيالس دعا كرده، خدا را تسبيح مي خواندند و زندانيان ايشان را مي شنيدند 25
 .به جنبش درآمد و دفعه همة درها باز شد و زنجيرها از همه فرو ريخت كه ناگاه زلزله اي عظيم حادث گشت بحدي كه بنياد زندان 26
 . اما داروغه بيدار شده، چون درهاي زندان را گشوده ديد، شمشير خود را كشيده، خواست خود را بكشد زيرا گمان برد كه زندانيان فرار كرده اند27
 .را كه ما همه در اينجا هستيمخود را ضرري مرسان زي:  پولُس به آواز بلند صدا زده، گفت28
 . پس چراغ طلب نموده، به اندرون جست و لرزان شده، نزد پولُس و سيالس افتاد29
 اي آقايان، مرا چه بايد كرد تا نجات يابم؟:  و ايشان را بيرون كرده، گفت 30

 .به خداوند عيسي مسيح ايمان آور كه تو و اهل خانه ات نجات خواهيد يافت:  گفتند31
 . آنگاه كالم خداوند را براي او و تمامي اهل بيتش بيان كردند32
 . پس ايشان را برداشته، در همان ساعت شب زخمهاي ايشان را شست و خود و همة كسانش في الفور تعميد يافتند33
 .شاد گرديدند و ايشان را به خانة خود درآورده، خواني پيش ايشان نهاد و با تمامي عيال خود به خدا ايمان آورده، 34

 .آن دو شخص را رها نما: اما چون روز شد، واليان فراشان فرستاده، گفتند 35
 .پس اآلن بيرون آمده، به سالمتي روانه شويد.  آنگاه داروغه پولُس را از اين سخنان آگاهانيد كه واليان فرستاده اند تا رستگار شويد36
آيا اآلن ما را به پنهاني بيرون مي نمايند؟ نَي، . ومي مي باشيم، آشكارا و بي حجت زده، به زندان انداختندما را كه مردمان ر:  ليكن پولُس بديشان گفت37

 .بلكه خود آمده، ما را بيرون بياورند
  پس فراشان اين سخنان را به واليان گفتند و چون بشنيدند كه رومي هستند بترسيدند38

 .آوردند و خواهش كردند كه از شهر بيرون بروند و آمده، بديشان التماس نموده، بيرون 39
  . آنگاه از زندان بيرون آمده، به خانة ليديه شتافتند و با برادران مالقات نموده و ايشان را نصيحت كرده و روانه شدند40
 

17 

 .و از اَمفپولس و اَپلُّونيه گذشته، به تسالونيكي رسيدند كه در آنجا كنيسة يهود بود 1 
 ولّس برحسب عادت خود، نزد ايشان داخل شده، در سه روز سبت با ايشان از كتاب مباحثه مي كرد پس پ2

 . و واضح و مبين مي ساخت كه الزم بود مسيح زحمت بيند و از مردگان برخيزد و عيسي كه خبر او را به شما مي دهم، اين مسيح است3
 .متّحد شدند و از يونانيان خداترس، گروهي عظيم و از زنان شريف، عددي كثير و بعضي از ايشان قبول كردند و با پولُس و سيالس 4
 اما يهوديان   بي ايمان حسد برده، چند نفر از اشرار از بازاريها را برداشته، خلق را جمع كرده، شهر را به شورش آوردند و به خانة ياسون تاخته و 5

 .خواستند ايشان را در ميان مردم ببرند
 . ايشان را نيافتند، ياسون و چند برادر را نزد حكّام شهر كشيدند و ندا مي كردند كه آناني كه ربع مسكون را شورانيده اند، حال بدينجا آمده اند و چون6
 .  سياست و همة اينها برخالف احكام قيصر عمل مي كنند و قايل بر اين هستند كه پادشاهي ديگر هست يعني عي  و ياسون ايشان را پذيرفته7

  پس خلق و حكّام شهر را از شنيدن اين سخنان مضطرب ساختند8

 . و از ياسون و ديگران كفالت گرفته، ايشان را رها كردند9

 .اما برادران بي درنگ در شب پولُس و سيالس را به سوي بيريه روانه كردند و ايشان بدانجا رسيده، به كنيسة يهود درآمدند 10
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 .ونيكي نجيب تر بودند، چونكه در كمال رضامندي كالم را پذيرفتند و هر روز كتب را تفتيش مي نمودند كه آيا اين همچنين است و اينها از اهل تسال11
 . پس بسياري از ايشان ايمان آوردند و از زنان شريف يونانيه و از مردان، جمعي عظيم12

 .به كالم خدا موعظه مي كند، در آنجا هم رفته، خلق را شورانيدندليكن چون يهوديان تسالونيكي فهميدند كه پولُس در بيريه نيز  13
 . در ساعت برادران پولُس را به سوي دريا روانه كردند ولي سيالس با تيموتاؤس در آنجا توقّف نمودند14
 .تر به نزد او آيند، روانه شدند و رهنمايان پولُس او را به اطينا آوردند و حكم براي سيالس و تيموتاؤس گرفته كه به زودي هر چه تمام 15

 .اما چون پولُس در اَطينا انتظار ايشان را    مي كشيد، روح او در اندرونش مضطرب گشت چون ديد كه شهر از بتها پر است 16
 . پس در كنيسه با يهوديان و خداپرستان و در بازار، هر روزه با هر كه مالقات مي كرد، مباحثه مي نمود17
ظاهراً واعظ به  :اين ياوه گو چه مي خواهد بگويد؟ و ديگران مي گفتند:  از فالسفة اپيكوريين و رواقيين با او روبرو شده، بعضي مي گفتند اما بعضي18

 .زيرا كه ايشان را به عيسي و قيامت بشارت مي داد. خدايان غريب است
 فت كه اين تعليم تازه اي كه تو مي گويي چيست؟آيا مي توانيم يا:  پس او را گرفته، به كوه مريخ بردند و گفتند19

 .پس مي خواهيم بدانيم از اينها چه مقصود است.  چونكه سخنان غريب به گوش ما  مي رساني20
 . اما جميع اهل اَطينا و غرباي ساكن آنجا جز براي گفت و شنيد دربارة چيزهاي تازه فراغتي نمي داشتند21

 اي مردان اَطينا، شما را از هر جهت بسيار ديندار يافته ام،: يستاده، گفتپس پولُس در وسط كوه مريخ ا 22

پس آنچه را كه شما ناشناخته مي .  زيرا چون سير كرده، معابد شما را نظاره مي نمودم، مذبحي يافتم كه بر آن، نام خداي ناشناخته نوشته شده بود23
 .پرستيد، من به شما اعالم مي نمايم

  و آنچه در آن است آفريد، چونكه او مالك آسمان و زمين است، در هيكلهاي ساخته شده به دستها ساكن نمي باشد خدايي كه جهان24

 . و از دست مردم خدمت كرده نمي شود كه گويا محتاج چيزي باشد، بلكه خود به همگان حيات و نَفَس و جميع چيزها مي بخشد25
  تمامي روي زمين مسكن گيرد و زمانهاي معين و حدود مسكنهاي ايشان را مقرر فرمود و هر امت انسان را از يك خون ساخت تا بر26

 . تا خدا را طلب كنند كه شايد او را تفحص كرده، بيابند، با آنكه از هيچ يكي از ما دور نيست27
  نسل او مي باشيم،از شعراي شما نيز گفته اند كه از   زيرا كه او در زندگي و حركت و وجود داريم چنانكه بعضي28
 . نشايد گمان برد كه الوهيت شباهت دارد به طال يا نقره يا سنگ منقوش به صنعت يا مهارت انسان پس چون از نسل خدا مي باشيم،29
 . پس خدا از زمانهاي جهالت چشم پوشيده، اآلن تمام خلق را در هر جا حكم مي فرمايد كه توبه كنند30
ربع مسكون را به انصاف داوري خواهد نمود به آن مردي كه معين فرمود و همه را دليل داد به اينكه او را از  د كه در آن زيرا روزي را مقرر فرمو31

 ).مردگان برخيزانيد

 .مرتبة ديگر در اين امر از تو خواهيم شنيد: چون ذكر قيامت مردگان شنيدند، بعضي استهزا نمودند و بعضي گفتند 32
 . ميان ايشان بيرون رفت و همچنين پولس از33
 . ليكن چند نفر بدو پيوسته، ايمان آوردند كه از جملة ايشان ديونيسيوس آريوپاغي بود و زني كه دامرس نام داشت و بعضي ديگر با ايشان34

 
18 

 .و بعد از آن پولس از اطينا روانه شده، به قرنتس آمد 1 
و از ايطاليا تازه رسيده بود و زنش پرسكله را يافت زيرا كلوديوس فرمان داده بود كه همة يهوديان از  و مرد يهودي اَكيال نام را كه مولدش پنطس بود 2

 .پس نزد ايشان آمد. روم بروند
 . و چونكه با ايشان همپيشه بود، نزد ايشان مانده، به كار مشغول شد؛ و كسب ايشان خيمه دوزي بود3
 .يان و يونانيان را مجاب مي ساخت و هر سبت در كنيسه مكالمه كرده، يهود4
 .   اما چون سيالس و تيموتاؤس از مكادونيه آمدند، پولس در روح مجبور شده، براي يهوديان شهادت مي داد كه عيسي، مسيح است5

بعد از اين به نزد امت . ي هستممن بر. خون شما بر سر شما است:  ولي چون ايشان مخالفت نموده، كفر مي گفتند، دامن خود را بر ايشان افشانده، گفت6
 .ها مي روم

 .به خانة شخصي يوستس نام خداپرست آمد كه خانة او متصل به كنيسه بود.  پس از آنجا نقل كرده7
 .دتعميد يافتن. كنيسه با تمامي اهل بيتش به خداوند ايمان آوردند و بسياري از اهل قرنتس چون شنيدند، ايمان آورده  اما كَرِسپس، رئيس8
 ترسان مباش، بلكه سخن بگو و خاموش مباش:  شبي خداوند در رؤيا به پولس گفت9

 . زيرا كه من با تو هستم و هيچ كس تو را اذّيت نخواهد رسانيد زيرا كه مرا در اين شهر خلقِ بسيار است10
 .پس مدت يك سال و شش ماه توقّف نموده، ايشان را به كالم خدا تعليم مي داد 11
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  چون غاليون والي اَخائيه بود، يهوديان يكدل شده، بر سر پولس تاخته، او را پيش مسند حاكم بردند اما12

 .اين شخص مردم را اغوا مي كند كه خدا را بر خالف شريعت عبادت كنند:  و گفتند13
  .  نه شرط عقل مي بود كه متحمل شما بشوماي يهوديان اگر ظلمي يا فسقي فاحش مي بود، هر آي:  چون پولُس خواست حرف زند، غاليون گفت14
 . من در چنين امور نمي خواهم داوري كنم.  ولي چون مسأله اي است دربارة سخنان و نامها و شريعت شما، پس خود بفهميد15

 . پس ايشان را از پيش مسند براند16
 .غاليون را از اين امور هيچ پروا نبود و همه سوستانيس رئيس منيسه را گرفته او را در مقابل مسند والي بزدند و 17

و در . اما پولس بعد از آن، روزهاي بسيار در آنجا توقّف نمود پس برادران را وداع نموده، به سوريه از راه دريا رفت و پرسكله و اكيال همراه او رفتند 18
 .كنخريه موي خود را چيد چونكه نذر كرده بود

 . را در آنجا رها كرده، خود را به كنيسه درآمده، با يهوديان مباحثه نمود و چون به افسس رسيد، آن دو نفر19
       و چون ايشان خواهش نمودند كه مدتي با ايشان بماند، قبول نكرد20

پس . شما خواهم برگشتليكن اگر خدا بخواهد، باز به نزد . مرا به هر صورت بايد عيد آينده در اورشليم صرف كنم: بلكه ايشان را وداع كرده، گفت كه 21
 از افسس روانه شد

 . و به قيصريه فرود آمده به اورشليم رفت و كليسا را تحيت نموده، به انطاكيه آمد22

 .     و مدتي در آنجا مانده، باز به سفر توجه نمود و در ملك غالطيه و فريجيه جابجا مي گشت و همة شاگردان را استوار مي نمود 23

 .ي يهود اپلس نام از اهل اسكندريه  كه مردي فصيح و در كتاب توانا بود، به افسس رسيد اما شخص24
 . او در طريق خداوند تربيت يافته و در روح سرگرم بوده، دربارة خداوند به دقّت  تكلّم و تعليم مي نمود هر چند جز از تعميد  يحيي اطّالعي نداشت25
اما چون پرسكله و اكيال  او را شنيدند، نزد خود آوردند و به دقّت تمام از طريق خدا را بدو . غاز كرد همان شخص در  كنيسه به دليري سخن آ26

 .    آموختند

و چون بدانجا رسيد، آناني را .  پس چون او عزيمت سفر اخائيه كرد، برادران او را ترعيب نموده، به شاگردان سفارش نامه اي نوشتند كه او را بپذيرند27
 وسيلة فيض ايمان آورده بودند، اعانت بسيار نمود،كه به 

 . زيرا به قوت تمام بر يهود اقامة حجت مي كرد و از كتب ثابت مي نمود كه عيسي، مسيح است28
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 در آنجا شاگرد چند يافته،. و چون اپلس در نواحي باال گردش كرده، به افسس رسيد 

 !       بلكه نشنيديم كه روح القدس هم هست:  روح القدس را يافتيد؟ به وي گفتندآيا هنگامي كه ايمان آورديد،:  بديشان گفت2

 . به تعميد يحيي: پس به چه چيز تعميد يافتيد؟ گفتند:  بديشان گفت3

 . يسييحيي البتّه تعميد توبه مي داد و به قوم مي گفت به آن كسي كه بعد از من مي آيد ايمان بياوريد يعني به مسيح ع:  پولس گفت4

  چون اين را شنيدند به نام خداوند عيسي مسيح تعميد گرفتند،5

 .   و چون پولُس دست بر ايشان نهاد، روح القدس بر ايشان نازل شد و به زبانها متكلّم گشته، نبوت كردند6

 . و جملة آن مردمان تخميناّ دوازده نفر بودند7

 .مي راند و در امور ملكوت خدا مباحثه   مي نمود و برهان قاطع مي آوردپس به كنيسه درآمده، مدت سه ماه با دليري سخن  8
شاگردان را جدا ساخت و هر روزه در .  اما چون بعضي سخت دل گشته، ايمان نياوردند و پيش روي خلق، طريقت را بد مي گفتند، از ايشان كناره گزيده9

 .   مدرسة شخصي طيرانس نام مباحثه مي نمود

 . دو سال گذشت بقسمي كه تمامي اهل آسيا چه يهود و چه يوناني كالم خداوند عيسي را شنيدند و بدينطور10
  و خداوند از دست پولس معجزات غير معتاد به ظهور مي رسانيد،11

 . ايشان اخراج مي شدندمي گذاردند و امراض از ايشان زايل مي شد و ارواح پليد از  بطوري كه از بدن او دستمالها و فوطه ها برده، بر مريضان12

شما را به عيسي كه پولُس : ليكن تني چند از يهوديان سياحِ عزيمه خوان بر آناني كه ارواح پليد داشتند، نام خداوند عيسي را خواندن گرفتند و مي گفتند 13
 !به او موعظه مي كند قسم مي دهيم

  .ند و هفت نفر پسران اسكيوا رئيس كهنه يهودا اينكار مي كرد14
 ليكن شما كيستيد؟. عيسي را مي شناسم و پولُس را مي دانم:  اما روح خبيث در جواب ايشان گفت15

 . و آن مرد كه روح پليد داشت بر ايشان جست و بر ايشان زورآور شده، غلبه يافت بحدي كه از آن خانه عريان و مجروح فرار كردند16
 .ان ساكن افسس مشهور گرديد، خوف بر همه ايشان طاري گشته، نام خداوند عيسي را مكرم مي داشتند چون اين واقعه بر جميع يهوديان و يوناني17

883



 . و بسياري از آناني كه ايمان آورده بودند آمدند و به اعمال خود اعتراف كرده، آنها را فاش مي نمودند18
 .و چون قيمت آنها را حساب كردند، پنجاه هزار درهم بود و جمعي از شعبده بازان كتب خويش را آورده، در حضور خلق سوزانيدند 19
 . بدينطور كالم خداوند ترقّي كرده قوت مي گرفت20

بعد از رفتنم به آنجاُ روم را نيز : و بعد از تمام شدن اين مقدمات، پولُس در روح عزيمت كرد كه از مكادونيه و اَخائيه گذشته، به اورشليم برود و گفت 21
 . بايد ديد

 .   پس دو نفر از مالزمان خود يعني تيموتاؤس و ارسطوس را به مكادونيه روانه كرد و خود در آسيا چندي توقّف نمود22

 . در آن زمان هنگامه اي عظيم دربارة طريقت برپا شد23
 پيدا مي نمود، ايشان را و ديگراني كه  زيرا شخصي ديميتريوس نام زرگر كه تصاوير بتكدة ارطاميس از نقره مي ساخت و بجهت صنعتگران نفع خطير24

 در چنين پيشه اشتغال مي داشتند،

 .اي مردمان شما آگاه هستيد كه از اين شغل، فراخيِ رزق ما است: گفت.  فراهم آورده25
 ساخته است و مي گويد اينهايي كه به  و ديده و شنيده ايد كه نه تنها در افسس، بلكه تقريباً در تمام آسيا اين پولس خلق بسياري را اغوا نموده، منحرف26

 .دستها ساخته مي شوند، خدايان نيستند
كسب ما از بين رود بلكه اين هيكل خداي عظيم ارطاميس نيز حقير شمرده شود و عظمت وي كه تمام آسيا و ربع مسكون او   پس خطر است كه نه فقط27

 . را مي پرستيدند برطرف شود

 . م پر گشته، فرياد كرده، مي گفتند كه بزرگ است ارطاميس افسسيان چون اين را شنيدند، از خش28

 و تمامي شهر به شورش آمده، همه متّقفاً به تماشاخانه تاختند و غايوس و ارستخرس را كه از اهل مكادونيه و همراهان پولس بودند با خود مي 29
 .كشيدند

 .ردان او را نگذاشتند اما چون پولس اراده نمود كه به ميان مردم درآيد، شاگ30
 . و بعضي از رؤساي آسيا كه او را دوست مي داشتند، نزد او فرستاده، خواهش نمودند كه خود را به تماشاخانه نسپارد31
 . و هر يكي صدايي عليحده مي كردند زيرا كه جماعت آشفته بود و اكثر نمي دانستند كه براي چه جمع شده اند32
 .لق كشيدند كه يهوديان او را پيش انداختند و اسكندر به دست خود اشاره كرده، خواست براي خود پيش مردم حجت بياورد پس اسكندر را از ميان خ33
 . ليكن چون دانستند كه يهودي است همه به يك آواز قريب دو ساعت ندا مي كردند كه بزرگ است ارطاميس افسسيان34
اي مردان افسسي، كيست كه نمي داند كه شهر افسسيان ارطاميس خداي عظيم و آن صنمي كه :  گفت.پس از آن مستوفي شهر خلق را ساكت گردانيده 35

  از مشتري نازل شد پرستش مي كند؟
 .مي بايد آرام باشيد و هيچ كاري به تعجيل نكنيد  پس چون اين امور را نتوان انكار كرد، شما 36
 . هيكل اند و نه به خداي شما بد گفته اند زيرا كه اين اشخاص را آورديد كه نه تاراج كنندگان37
 .با يكديگر مرافعه بايد كرد.  پس هرگاه ديميتريوس و همكاران وي ادعايي بر كسي دارند، ايام قضا مقرر است و داوران معين هستند38 

 .در محكمة شرعي فيصل خواهد پذيرفت.  و اگر در امري ديگر طالب چيزي باشيد39
 .كه در خصوص فتنة امروز از ما بازخواست شود چونكه هيچ علّتي نيست كه دربارة آن عذري براي اين ازدحام توانيم آورد زيرا در خطريم 40
 . اين را گفته، جماعت را متفرق ساخت41
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 .و بعد از تمام شدن اين هنگامه، پولس شاگردان را طلبيده، ايشان را وداع نمود و به سمت مكادونيه روانه شد 1 
 . و در آن نواحي سير كرده، اهل آنجا را نصيحت بسيار نمود و به يونانستان آمد2 
 . و سه ماه توقّف نمود و چون عزم سفر سوريه كرد و يهوديان در كمين وي بودند، اراده نمود كه از راه مكادونيه مراجعت كند3 
ايوس از دربه و تيموتاؤس و از مردم آسيا تيخكس و تروفيمس تا به آسيا  و سوپاترس از اهل بيريه و ارسترخس و سكندس از اهل تسالونيكي و غ4 

 .همراه او رفتند
 . و ايشان پيش رفته، در تروآس منتظر ما شدند5 
 . و اما ما بعد از ايام فطير از فيليپي به كشتي سوار شديم و بعد از پنج روز به تروآس نزد ايشان رسيده، در آنجا هفت روز مانديم6 

  كردن افتيخسزنده

و در اول هفته، چون شاگردان بجهت شكستن نان جمع شدند و پولس در فرداي آن روز عازم سفر بود، براي ايشان موعظه مي كرد و سخن او تا نصفه  7
 .شب طول كشيد
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 . و در باالخانه اي كه جمع بوديم، چراغ بسيار بود8
خواب بر او مستولي . ه بود كه خواب سنگين او را درربود و چون پولس كالم را طول مي داد ناگاه جواني كه افتيخس نام داشت، نزد دريچه نشست9 

 .گشته، از طبقة سوم به زير افتاد و او را مرده برداشتند
 .مضطرب مباشيد زيرا كه جان در اوست:  آنگاه پولس به زير آمده، بر او افتاد و وي را در آغوش كشيده، گفت10
  .ان را شكسته، خورد و تا طلوع فجر گفتگوي بسيار كرده، همچنين روانه شد پس باال رفته و ن11
 . و آن جوان را زنده بردند و تسلي عظيم يافتند12

 .اما ما به كشتي سوار شده، به اَسوس پيش رفتيم كه از آنجا مي بايست پولس را برداريم كه بدينطور قرار داد زيرا خواست تا آنجا پياده رود 13
 .ون در اَسوس او را مالقات كرديم، او را برداشته، به متيليني آمديم پس چ14
 و از آنجا به دريا كوچ كرده، روز ديگر به مقابل خَيوس رسيديم و روز سوم به ساموس وارد شديم و در تروجيليون توقّف نموده، روز ديگر وارد 15

 .ميليتس شديم
گذرد، مبادا او را در آسيا درنگي پيدا شود، چونكه تعجيل مي كرد كه اگر ممكن شود تا روز  زيرا كه پولس عزيمت داشت كه از محاذي افسس ب16

 .پنطيكاست به اورشليم برسد

 .پس از ميليتس به افسس فرستاده، كشيشان كليسا را طليبيد 17
 م، چطور هر وقت با شما بسر مي بردم؛بر شما معلوم است كه از روز اول كه وارد آسيا شد:  و چون به نزدش حاضر شدند، ايشان را گفت18

 .مي بودم  كه با كمال فروتني و اشكهاي بسيار و امتحانهايي كه از مكايد يهود بر من عارض مي شد، به خدمت خداوند مشغول19
 . مي نموديم و چگونه چيزي را از آنچه براي شما مفيد باشد، دريغ نداشتم بلكه آشكارا و خانه به خانه شما را اخبار و تعليم20
 . و به يهوديان و يونانيان نيز از توبه به سوي خدا و ايمان به خداوند ما عيسي مسيح شهادت مي دادم21
 . و اينك اآلن در روح بسته شده، به اورشليم مي روم و از آنچه در آنجا بر من واقع خواهد شد، اطّالعي ندارم22
 .مي گويد كه بندها و زحمات برايم مهيا است جز اينكه روح القدس در هر شهر شهادت داده، 23
نمي دارم تا دور خود را به خوشي به انجام رسانم و آن خدمتي را كه از خداوند عيسي   ليكن اين چيزها را به هيچ  مي شمارم، بلكه جان خود را عزيز24

 .يافته ام كه به بشارت فيض خدا شهادت دهم
 .ا كه در ميان گشته و به ملكوت خدا موعظه كرده ام، ديگر روي مرا نخواهيد ديد و الحال اين را مي دانم كه جميع شم25
  پس امروز از شما گواهي مي طلبم كه من از خون همه بري هستم،26

 . زيرا كه از اعالم نمودن شما به تمامي ارادة خدا كوتاهي نكردم27
را بر آن اسقف مقرر فرمود تا كليساي خدا را رعايت كنيد كه آن را به خون خود خريده  پس نگاه داريد خويشتن و تمامي آن گله را كه روح القدس شما 28

 .است
 نمود،  زيرا من مي دانم كه بعد از رحلت من، گرگان درنده به ميان شما درخواهند آمد كه بر گلّه ترحم نخواهند29

 . تا شاگردان را در عقب خود بكشند و از ميان خود شما مردماني خواهند برخاست كه سخنان كج خواهند گفت30
 . لهذا بيدار باشيد و به ياد آوريد كه مدت سه سال شبانه روز از تنبيه نمودن هر يكي از شما با اشكها باز نايستادم31
 . شما را ميراث بخشد و الحال اي برادران شما را به خدا و به كالم فيض او مي سپارم كه قادر است شما را بنا كند و در ميان جميع مقدسين32
  نقره يا طال يا لباس كسي را طمع نورزيدم،33

 . بلكه خود مي دانيد كه همين دستها در رفع احتياج خود و رفقايم خدمت مي كرد34
او گفت دادن از گرفتن  اين همه را به شما نمودم كه مي بايد چنين مشقّت كشيده، ضعفا را دستگيري نماييد و كالم خداوند عيسي را به خاطر داريد كه 35

 .فرخنده تر است
 .اين را بگفت و زانو زده، با همگي ايشان دعا كرد 36
 . و همه گرية بسيار كردند و بر گردن پولس آويخته او را مي بوسيدند37
 .شايعت نمودندپس او را تا به كشتي م. بعد از اين روي مرا نخواهيد ديد:  و بسيار متألّم شدند خصوصاً بجهت آن سخني كه گفت38

 
 

21 

 .   و چون از ايشان هجرت نموديم، سفر دريا كرديم و به راه راست به كوس آمديم و روز ديگر به رودس و از آنجا به پاترا 1 

 . و چون كشتي اي يافتيم كه عازم فينيقيه بود، بر آن سوار شده، كوچ كرديم2
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آنجا مي بايست بار كشتي را فرود  به سوي سوريه رفتيم و در صور فرود آمديم زيرا كه در.  و قپرس را به نظر آورده، آن را به طرف چپ رها كرده3
 .آورند

 . پس شاگردي چند پيدا كرده، هفت روز در آنجا مانديم و ايشان به الهام روح به پولس گفتند كه به اورشليم نرود4
 .فال تا بيرون شهر ما را مشايعت نمودند و به كنارة دريا زانو زده، دعا كرديم و چون آن روزها را بسر برديم، روانه گشتيم و همه با زنان و اط5
 . پس يكديگر را وداع كرده، به كشتي سوار شديم و ايشان به خانه هاي خود برگشتند6

 .انديمو ما سفر دريا را به انجام رسانيده، از صُور به پتوالميس رسيديم و برادران را سالم كرده، با ايشان يك روز م 7
 . در فرداي آن روز، از آنجا روانه شده، به قيصريه آمديم و به خانة فليپس مبشّر كه يكي از آن هفت بود درآمده، نزد او مانديم8
 . و او را چهار دخترِ باكره بود كه نبوت مي كردند9

 و چون چند روز در آنجا مانديم، نبي اي آغابوس نام از يهوديه رسيد، 10

روح القدس مي گويد صاحب اين كمربند را به همينطور بسته، تو را به : ما آمده، كمربند پولُس را گرفته و دستها و پايهاي خود را بسته، گفت و نزد 11
 .دستهاي امت ها خواهند سپرد

 .  پس چون اين را شنيديم، ما و اهل آنجا التماس نموديم كه به اورشليم نرود12

كنيد كه گريان شده، دل مرا مي شكنيد زيرا من مستعدم كه نه فقط قيد شوم بلكه تا در اورشليم بميرم به خاطر نام خداوند چه مي :  پولُس جواب داد13
 .عيسي

 ).آنچه ارادة خداوند است بشود:  چون او نشنيد خاموش شده، گفتيم14

 .و بعد از آن ايام تدارك سفر ديده، متوجه اورشليم شديم 15
 .همراه آمده، ما را نزد شخصي مناسوي تنام از اهل قپرس و شاگرد قديمي بود، آوردند تا نزد او منزل نماييم شاگردان قيصريه و تني چند از 16

 .و چون وارد اورشليم گشتيم، برادران ما را به خشنودي پذيرفتند 17
 . و در روز ديگر، پولُس ما را برداشته، نزد يعقوب رفت و همة كشيشان حاضر شدند18
 . پس ايشان را سالم كرده، آنچه خدا بوسيله خدمت او در ميان امت ها به عمل آورده بود، مفصّالً گفت19
اي برادر، آگاه هستي كه چند هزارها از يهوديان ايمان آورده اند و جميعاً در شريعت :  ايشان چون اين را شنيدند، خدا را تمجيد نموده، به وي گفتند20

 . غيورند

ارة تو شنيده اند كه همة يهوديان را كه در ميان امت ها مي باشند، تعليم دهي كه از موسي انحراف نمايند ومي گويي نبايد اوالد خود را مختون  و درب21
 .ساخت و به سنن رفتار نمود

 . پس چه بايد كرد؟ البتّه جماعت جمع خواهند شد زيرا خواهند شنيد كه تو آمده اي22
 .چهار مرد نزد ما هستند كه بر ايشان نذري هست: ييم به عمل آور پس آنچه به تو گو23
ايشان را بده كه سر خود را بتراشند تا همه بدانند كه آنچه دربارة تو شنيده اند اصلي ندارد   پس ايشان را برداشته، خود را با ايشان تطهير نما و خرج24

 .بلكه خود نيز در محافظت شريعت سلوك مي نمايي
 ).ربارة آناني كه از امت ها ايمان آورده اند، ما فرستاديم و حكم كرديم كه از قرباني هاي بت و خون و حيوانات خفه شده و زنا پرهيز نمايند ليكن د25

ي هر يك از ايشان پس پولس آن اشخاص را برداشته، روز ديگر با ايشان طهارت كرده، به هيكل درآمد و از تكميل ايام طهارت اطّالع داد تا هديه اي برا 26
 .بگذرانند

 و چون هفت روز نزديك به انجام رسيد، يهودي اي چند از آسيا او را در هيكل ديده، تمامي قوم را به شورش آوردند و دست بر او انداخته، 27

بلكه يوناني . ر هر جا همه را تعليم مي دهداين است آن كس كه برخالف امت و شريعت و اين مكان د!  فرياد برآوردند كه اي مردان اسرائيلي، امداد كنيد28
 . اي چند را نيز به هيكل درآورده، اين مكان مقدس را ملوث نموده است

  . زيرا قبل از آن تَروفيمسِ اَفَسسي را با وي در شهر ديده بودند و مظنّه داشتند كه پولُس او را به هيكل آورده بود29

 . ازدحام كرده، پولُس را گرفتند و از هيكل بيرون كشيدند و في الفور درها را بستندپس تمامي شهر به حركت آمد و خلق 30
 . و چون قصد قتل او را مي كردند، خبر به مين باشي سپاه رسيد كه تمامي اورشليم به شورش آمده است31
 .ن مين باشي و سپاهيان، از زدن پولُس دست برداشتندپس ايشان به مجرد ديد.  او بي درنگ سپاه و يوزباشي ها را برداشته، بر سر ايشان تاخت32

 او را گرفته، فرمان داد تا او را بدو زنجير ببندند و پرسيد كه اين كيست و چه كرده است؟. چون مين باشي رسيد 33

نتوانست فهميد، فرمود تا او را به و چون او به سبب شورش، حقيقت امر را .  اما بعضي از آن گروه به سخني و بعضي به سخني ديگر صدا مي كردند34
 .قلعه بياورند
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 و چون به زينه رسيد، اتّفاق افتاد كه لشگريان به سبب ازدحام مردم او را برگرفتند،   35

 ! زيرا گروهي كثير از خلق از عقب او افتاده، صدا مي زدند كه او را هالك كن36
 آيا زبان يوناني را مي داني؟: آيا اجازت است كه به تو چيزي بگويم؟ گفت: مين باشي گفتچون نزديك شد كه پولُس را به قلعه درآورند، او به  37

  مگر تو آن مصري نيستي كه چندي پيش از اين فتنه برانگيخته، چهار هزار مرد قتّال را به بيابان برد؟38

 . و خواهش آن دارم كه مرا اذن فرمايي تا به مردم سخن گويممن مردي يهودي هستم از طرسوس قيليقيه، شهري كه بي نام و نشان نيست:  پولُس گفت39
 : چون اذن يافت، بر زينه ايستاده، به دست خود به مردم اشاره كرد؛ و چون آرامي كامل پيدا شد، ايشان را به زبان عبراني مخاطب ساخته، گفت40
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 .شنويداي برادران عزيز و پدران، حجتي را كه اآلن پيش شما مي آورم ب  1
  :پس گفت. چون شنيدند كه به زبان عبراني با ايشان تكلّم مي كند، بيشتر خاموش شدند 2

من مرد يهودي هستم، متولّد طرسوس قيليقيه، اما تربيت يافته بودم در اين شهر در خدمت غماالئيل و در دقايق شريعت اجداد متعلّم شده، دربارة خدا  3
 . ا امروز مي باشيدغيور مي بودم، چنانكه همگي شم

  و اين طريقت را تا به قتل مزاحم مي بودم و به نوعي كه مردان و زنان را بند نهاده، به زندان مي انداختم، 4

ا باشند ايشان نامه ها براي برادران گرفته، عازم دمشق شدم تا آناني را كه نيز در آنج  چنانكه رئيس كهنه و تمام اهل شورا به من شهادت مي دهند كه از5
 .قيد كرده، به اورشليم آورم تا سزا يابند

 . و در اثناي راه، چون نزديك دمشق رسيدم، قريب به ظهر ناگاه نوري عظيم از آسمان گرد من درخشيد6
 اي شاؤل، اي شاؤل، چرا بر من جفا مي كني؟:  پس بر زمين افتاده، هاتفي را شنيدم كه به من مي گويد7

 .من آن عيسي ناصري هستم كه تو بر وي جفا مي كني: دا تو كيستي؟ او مرا گفتخداون:  من جواب دادم8
 . و همراهان من نور را ديده، ترسان گشتند ولي آواز آن كس را كه با من سخن گفت نشنيدند9
 .نچه برايت مقرر است كه بكنيبرخاسته، به دمشق برو كه در آنجا تو را مطّلع خواهند ساخت از آ: خداوندا چه كنم؟ خداوند مرا گفت:  گفتم10
 .  پس چون از سطوت آن نور نابينا گشتم، رفقايم دست مرا گرفته، به دمشق رسانيدند11

  آنگاه شخصي متّقي بحسب شريعت، حنّانيا نام كه نزد همة يهوديان ساكن آنجا نيك نام بود،12

 .و كه در همان ساعت بر وي نگريستماي برادر شاؤل، بينا ش: به من گفت.  به نزد من آمده و ايستاده13
 .خداي پدران ما تو را برگزيد تا ارادة او را بداني و آن عادل را ببيني و از زبانش سخني بشنوي:  او گفت14
 . زيرا از آنچه ديده و شنيده اي نزد جميع مردم شاهد بر او خواهي شد15
 .داوند را خوانده، خود را از گناهانت غسل ده و حال چرا تأخير مي نمايي؟ برخيز و تعميد بگير و نام خ16
  . و چون به اورشليم برگشته، در هيكل دعا مي كردم، بيخود شدم17
 .بزودي روانه شو زيرا كه شهادت تو را در حق من نخواهند پذيرفت بشتاب و از اورشليم?:  پس او را ديدم كه به من مي گويد18
  ه من در هر كنيسه مؤمنين تو را حبس كرده، مي زدم؛خداوندا، ايشان مي دانند ك:  من گفتم19
 .  و هنگامي كه خون شهيد تو استيفان را مي ريختند، من نيز ايستاده، رضا بدان دادم و جامه هاي قاتالن او را نگاه مي داشتم20

 .روانه شو زيرا كه من تو را به سوي امت هاي بعيد مي فرستم:  او به من گفت21
 !چنين شخص را از روي زمين بردار كه زنده ماندن او جايز نيست: ن بدو گوش گرفتند؛ آنگاه آواز خود را بلند كرده، گفتندپس تا اين سخ 22
  و چون غوغا نموده و جامه هاي خود را افشانده، خاك به هوا مي ريختند،23

 .ه امتحان كنند تا بفهمد كه به چه سبب اينقدر بر او فرياد مي كردند مين باشي فرمان داد تا او را به قلعه درآوردند و فرمود كه او را به تازيان24
 آيا بر شما جايز است كه مردي  رومي را بي حجت هم تازيانه زنيد؟:  و وقتي كه او را به ريسمانها مي بستند، پولُس به يوزباشي اي كه حاضر بود گفت25

 چه مي خواهي بكني زيرا اين شخص رومي است؟:  او را خبر داده، گفت چون يوزباشي اين را شنيد، نزد مين باشي زمين رفته،26

 ! بلي: مرا بگو كه تو رومي هستي؟ گفت:  پس مين باشي آمده، به وي گفت27

 .اما من در آن مولود شدم: پولُس گفت! من اين حقوق را به مبلغي خطير تحصيل كردم:  مين باشي جواب داد28
 .يش او را داشتند، دست از او برداشتند و مين باشي ترسان گشت چون فهميد كه رومي است از آن سبب كه او را بسته بود در ساعت آناني كه قصد تفت29
علّت مدعي او مي باشند، او را از زندان بيرون آورده، فرمود تا رؤساي كهنه و تمامي اهل شورا   بامدادان چون خواست درست بفهمد كه يهوديان به چه30

 . و پولُس را پايين آورده، در ميان ايشان برپا داشتحاضر شوند
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 .اي برادران، من تا امروز با كمال ضمير صالح در خدمت خدا رفتار كرده ام: پس پولس به اهل شورا نيك نگريسته، گفت 1
 .آنگاه حنّانيا، رئيس كهنه، حاضران را فرمود تا به دهانش زنند 2
 تو نشسته اي تا مرا بر حسب شريعت داوري كني و به ضد شريعت حكم به زدنم مي كني؟!  زد، اي ديوار سفيد شدهخدا تو را خواهد:  پولس بدو گفت3

 آيا رئيس كهنة خدا را دشنام مي دهي؟  :  حاضران گفتند4

 .اي برادران ندانستم كه رئيس كهنه است، زيرا مكتوب است حاكم قوم خود را بد مگوي:  پولُس گفت5
فهميد كه بعضي از صدوقيان و بعضي فريسيانند، در مجلس ندا در داد كه اي برادران، من فريسي، پسر فريسي هستم و براي اميد و قيامت چون پولُس  6

 . مردگان از من بازپرس مي شود

  چون اين را گفت، در ميان فريسيان و صدوقيان منازعه برپا شد و جماعت دو فرقه شدند،7

 .ر قيامت و مالئكه و ارواح هستند ليكن فريسيان قائل به هر دو زيرا كه صدوقيان منك8
 پس غوغاي عظيم برپا شد و كاتبان از فرقة فريسيان برخاسته مخاصمه نموده، گفتند كه در اين شخص هيچ بدي نيافته ايم و اگر روحي يا فرشته اي با 9

 .او سخن گفته باشد با خدا جنگ نبايد نمود
به قلعه . پس فرمود تا سپاهيان پايين آمده، او را از ميانشان برداشته. تر مي شد، مين باشي ترسيد كه مبادا پولُس را بدرندو چون منازعه زياد 10

 .درآوردند

نيز اي پولس خاطر جمع باش زيرا چنانكه در اورشليم در حق من شهادت دادي، همچنين بايد در روم : ن روز خداوند نزد او آمده، گفتو در شبِ هما 11
 .شهادت دهي

 .و چون روز شد، يهوديان با يكديگر عهد بسته، بر خويشتن لعن كردند كه تا پولُس را نكُشند، نخورند و ننوشند 12
 .    و آناني كه دربارة اين همقَسم شدند، زياده از چهل نفر بودند13

 .كه تا پولُس را نكُشيم چيزي نچشيمبر خويشتن لعنت سخت كرديم :  اينها نزد رؤساي كهنه و مشايخ رفته، گفتند14
 پس اآلن شما با اهل شورا، مين باشي را اعالم كنيد كه او را نزد شما بياورد كه گويا اراده داريد در احوال او نيكوتر تحقيق نماييد؛ و ما حاضر هستيم 15 

 .كه قبل از رسيدنش او را بكُشيم
 . يافته، رفت و به قلعه درآمده، پولس را آگاهانيد اما خواهر زادة پولُس از كمين ايشان اطّالع 16

 .اين جوان را نزد   مين باشي ببر زيرا خبري دارد كه به او بگويد:  پولُس يكي از يوزباشيان را طلبيده، گفت17
بياورم، زيرا چيزي دارد كه  خدمت توپولس زنداني مرا طلبيده، خواهش كرد كه اين جوان را به :  پس او را برداشته، به حضور مين باشي رسانيده، گفت18

 .به تو عرض كند
 دهي؟ چه چيز است كه مي خواهي به من خبر: برد و پرسيد پس مين باشي دستش را گرفته، به خلوت 19

 . او زيادتر تفتيش نماينديان متّفق شده اند كه از تو خواهش كنند تا پولُس را فردا به مجلس شورا درآوري كه گويا اراده دارند در حق ديهو:  عرض كرد20

 پس خواهش اجابت مفرما زيرا كه بيشتر از چهل نفر از ايشان در كمين وي اند و به سوگند عهد بسته اند كه تا او را نكشند چيزي نخورند و نياشامند و 21
 .اآلن مستعد و منتظر وعدة تو مي باشند

 .يچ كس مگو كه مرا از اين راز مطّلع ساختي مين باشي آن جوان را مرخّص فرموده، قدغن نمود كه به ه22
پس دونفر از يوزباشيان را طلبيده، فرمود كه دويست سپاهي و هفتاد سوار و دويست نيزه دار در ساعت سوم از شب حاضر سازيد تا به قيصريه  23

 برند؛

 .سانند و مركبي حاضر كنيد تا پولُس را سوار كرده، او را به سالمتي به نزد فليكس والي بر24
 :  و نامه اي بدين مضمون نوشت25

 . كلوديؤس ايسياس، به والي گرامي فليكس سالم مي رساند26
 .پس با سپاه رفته، او را از ايشان گرفتم، چون دريافت كرده بودم كه رومي است.  يهوديان اين شخص را گرفته، قصد قتل او را داشتند27
 . شكايت مي كنند، او را به مجلس ايشان درآوردم و چون خواستم بفهمم كه به چه سبب بر وي28
 . پس يافتم كه در مسائل شريعت خود از او شكايت مي دارند، ولي هيچ شكوه اي مستوجب قتل يا بند نمي دارند29
مودم تا در حضور تو بر او ادعا  و چون خبر يافتم كه يهوديان قصد كمين سازي براي او دارند، بي درنگ او را نزد تو فرستادم و مدعيان او را نيز فر30

 .نمايند والسالم
 .پس سپاهيان چنانكه مأمور شدند، پولُس را در شب برداشته، به اَنْتيپاتريس رسانيدند 31
 .بامدادان سواران را گذاشته كه با او بروند، و خود به قلعه برگشتند  و32
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 .ند و پولُس را نيز نزد او حاضر ساختند و چون ايشان وارد قيصريه شدند، نامه را به والي سپرد33
 چون دانست كه از قيليقيه است،.  پس والي نامه را مالحظه فرموده، پرسيد كه از كدام واليت است34

 .و فرمود تا او را در سراي هيروديس نگاه دارند. چون مدعيان تو حاضر شوند، سخن تو را خواهم شنيد:  گفت35
 

24 

 .نّانياي رئيس كهنه با مشايخ و خطيبي ترتلس نام رسيدند و شكايت از پولُس نزد والي آوردندو بعد از پنج روز، ح 1 
چون از وجود تو در آسايش كامل هستيم و احسانات عظيمه از تدابير تو بدين قوم رسيده :  و چون او را احضار فرمود، ترلس آغاز ادعا نموده، گفت2

 است، اي فليكس گرامي،

 .  هر وقت اين را در كمال شكرگزاري مي پذيريم در هر جا و در3

 .  و ليكن تا تو را زياده مصَدع نشوم، مستدعي هستم كه از راه نوازش مختصراً عرض ما را بشنوي4

 . زيرا كه اين شخص را مفسد و فتنه انگيز يافته ايم در ميان همة يهوديان ساكن ربع مسكون و از پيشوايان بدعت نَصاري5
 .او خواست هيكل را ملوث سازد، او را گرفته، اراده داشتيم كه به قانون شريعت خود بر او داوري نماييم و چون 6
  ولي ايسياس مين باشي آمده، او را به زور بسيار از دستهاي ما بيرون آورد، 7

 .موري كه ما بر او ادعا مي كنيم و فرمود تا مدعيانش نزد تو حاضر شوند؛ و بعد از امتحان مي تواني دانست حقيقت همه اين ا8
 . و يهوديان نيز با او متّفق شده گفتند كه چنين است9

از آنرو كه مي دانم سالهاي بسيار است كه تو حاكم اين قوم مي باشي، به خشنودي وافر : چون والي به پولُس اشاره نمود كه سخن بگويد، او جواب داد 10
 . حجت دربارة خود مي آورم

 و مي تواني دانست كه زياده از دوازده روز نيست كه من براي عبادت به اورشليم رفتم، زيرا ت11

 .  و مرا نيافتند كه در هيكل با كسي مباحثه كنم و نه در كنايس يا شهر كه خلق را به شورش آورم12

 .  و هم آنچه اآلن بر من ادعا مي كنند، نمي توانند اثبات نمايند13

 و اقرار مي كنم كه به طريقتي كه بدعت گويند، خداي پدران را عبادت مي كنم و به آنچه در تورات و انبيا مكتوب است معتقدم، ليكن اين را نزد ت14

 . و به خدا اميدوارم چنانكه ايشان نيز قبول دارند كه قيامت مردگان از عادالن و ظالمان نيز خواهد شد15
 .ته ضمير خود را به سوي خدا و مردم بي لغزش نگاه دارم و خود را در اين امر رياضت مي دهم تا پيوس16
  .قوم خود بياورم و بعد از سالهاي بسيار آمدم تا صدقات و هدايا براي 17
 .يهوديان آسيا مرا در هيكل مطهر يافتند بدون هنگامه يا شورشيچند نفر از  و در اين امور 18
 .ند تا اگر حرفي بر من دارند ادعا كنند و ايشان مي بايست نيز در اينجا نزد تو حاضر شو19
  يا اينان خود بگويند اگر گناهي از من يافتند وقتي كه در حضور اهل شورا ايستاده بودم،20

 ). مگر آن يك سخن كه در ميان ايشان ايستاده، بدان ندا كردم كه دربارة قيامت مردگان از من امروز پيش شما بازپرس مي شود21

 . خواهم كرد چون ليسيان مين باشي آيد، حقيقت امر شما را دريافت: ون از طريقت نيكوتر آگاهي داشت، امر ايشان را تأخير انداخته، گفتآنگاه فليكس چ 22

 .  پس يوزباشي را فرمان داد تا پولُس را نگاه دارد و او را آزادي دهد و احدي از خويشانش را از خدمت و مالقات او منع نكند23

 . روزي چند فليكس با زوجة خود درسال كه زني يهودي بود، پولُس را طلبيده، سخن او را درباره ايمان به مسيح شنيد و بعد از 24

 و چون او درباره عدالت و پرهيزگاري و داوري آينده خطاب مي كرد، فليكس ترسان گشته، جواب داد كه الحال برو و فرصت كنم تو را باز خواهم 25
 .(خواند

 .ميد مي داشت كه پولُس او را نقدي بدهد تا او را آزاد سازد و از اين جهت مكرراً وي را خواسته، با او گفتگو مي كرد و نيز ا26 
 . اما بعد از انقضاي دو سال، پوركيؤس فستوس، خليفة واليت فليكس شد و فليكس چون خواست بر يهود منّت نهد، پولُس را در زندان نگاه گذاشت27 
 

25 

 . فستوس به واليت خود اورشليم رفتپس چون 1 
  و رئيس كهنه و اكابر يهود نزد او بر پولس ادعا كردند و بدو التماس نموده،2

 . منّتي بر وي خواستند تا او را به اورشليم بفرستد و در كمين بودند كه او را در راه بكشند3
 . ا خود اراده داشت به زودي آنجا برود اما فستوس جواب داد كه پولس را بايد در قيصريه نگاه داشت، زير4

 .پس كساني از شما مي توانند همراه بيايند تا اگر چيزي در اين شخص يافت شود، بر او ادعا نمايند:  و گفت5
 .ا حاضر سازندمسند حكومت برآمده، فرمود تا پولُس ر و چون بيشتر از ده روز در ميان ايشان توقّف كرده بود، به قيصريه آمد و بامدادان بر 6

889



 .به گرد او ايستاده، شكايتهاي بسيار و گران بر پولُس آوردند ولي اثبات نتوانستند كرد.  چون او حاضر شد، يهودياني كه از اورشليم آمده بودند7
 . او جواب داد كه نه به شريعت يهود و نه به هيكل و نه به قيصر هيچ گناه كردم8
 آيا مي خواهي به اورشليم آيي تا در آنجا در اين امور به حضور من حكم شود؟ : ت نهد، در جواب پولُس گفت اما چون فستوس خواست بر يهود من9ّ

 .به يهود هيچ ظلمي نكرده ام، چنانكه تو نيز نيكو مي داني. در محاكمة قيصر ايستاده ام كه در آنجا مي بايد محاكمة من بشود:  پولُس گفت10
ليكن اگر هيچ يك از اين شكايتهايي كه اينها بر من مي آورند اصلي ندارد، . ستوجب قتل كرده باشم، از مردن دريغ ندارم پس هرگاه ظلمي يا عملي مو11

 . به قيصر رفع دعوي مي كنم. كسي نمي تواند مرا به ايشان سپارد

 قيصر خواهي رفت؟آيا به قيصر رفع دعوي كردي؟ به حضور :  آنگاه فستوس بعد از مكالمه با اهل شورا جواب داد12

 . و بعد از مرور ايام چند، اَغريپاس پادشاه و برنيكي براي تحيت فَستوس به قيصريه آمدند 13

 مردي است كه فليكس او را در بند گذاشته است،:  و چون روزي بسيار در آنجا توقّف نمودند، فَستوس براي پادشاه، مقدمة پولس را بيان كرده، گفت14

 . وقتي كه به اورشليم آمدم، رؤساي كهنه و مشايخ يهود مرا خبر دادند و خواهش نمودند كه بر او داوري شود كه درباره او15
 در جواب ايشان گفتم كه روميان را رسم نيست كه احدي را بسپارند قبل از آنكه مدعي عليه، مدعيان خود را روبرو شود و او را فرصت دهند كه ادعاي 16

 .دايشان را جواب گوي
 . پس چون ايشان در اينجا جمع شدند، بي درنگ در روز دوم بر مسند نشسته، فرمودم تا آن شخص را حاضر كردند17
 . و مدعيان برپا ايستاده، از آنچه من گمان مي بردم هيچ ادعا نياوردند18
 .ه است و پولس مي گويد كه او زنده است بلكه مسأله اي چند بر او ايراد كردند دربارة مذهب خود و در حق عيسي نامي كه مرد19
  و چون من در اين گونه مسايل شك داشتم، از او پرسيدم كه آيا مي خواهي به اورشليم بروي تا در آنجا مقدمه فيصل پذيرد؟20

 . به حضور قيصر روانه نمايم ولي چون پولس رفع دعوي كرد كه براي محاكمه اوغسطس محفوظ ماند، فرمان دادم كه او را نگاه بدارند تا او را21
 .فردا او را خواهي شنيد: گفت. من نيز مي خواهم اين شخص را بشنوم: اغريپاس به فستوس گفت 22
پس بامدادان چون اغريپاس و برنيكي با حشمتي عظيم آمدند و به داراالستماع با مين باشيان و بزرگان شهر داخل شدند، به فرمان فستوس پولس را  23

 .تندحاضر ساخ
اي اغريپاس پادشاه، و اي همة مردماني كه نزد ما حضور داريد، اين شخص را مي بينيد كه دربارة او تمامي جماعت يهود چه در :  آنگاه فستوس گفت24

 .اورشليم و چه در اينجا فرياد كرده، از من خواهش نمودند كه ديگر نبايد زيست كند
 . مستوجب قتل نكرده است و خود به او غسطس رفع دعوي كرد، اراده كردم كه او را بفرستم و ليكن چون من دريافتم كه او هيچ عملي 25

 و چون چيزي درست ندارم كه دربارة او به خداوندگار مرقوم دارم، از اين جهت او را نزد شما و علي الخصوص در حضور تو اي اغريپاس پادشاه 26
 .آورم تا بعد از تفحص شايد چيزي يافته بنگارم

 . زيرا مرا خالف عقل مي نمايد كه اسيري بفرستم و شكايتهايي كه بر اوست معروض ندارم27
 

26 

 .مرخصّي كه كيفيت خود را بگويي: اغريپاس به پولس گفت 1 
 پس پولس دست خود را دراز كرده، حجت خود را بيان كرد   

 .ر حضور تو حجت بياورم، دربارة همه شكايتهايي كه يهود از من دارند كه اي اغريپاس پادشاه، سعادت خود را در اين مي دانم كه امروز د2
 .        خصوصاً چون تو در همه رسوم و مسايل يهود عالم هستي، پس از تو مستدعي آنم كه تحمل فرموده، مرا بشنوي3

 مي دانند  هود رفتار مرا از جواني چونكه از ابتدا در ميان قوم خود در اورشليم بسر مي بردم، تمامي ي4

 . و مرا از اول مي شناسند هرگاه بخواهند شهادت دهند كه به قانون پارساترين فرقة دين خود فريسي مي بودم5
 . و الحال به سبب اميد آن وعده اي كه خدا به اجداد ما داد، بر من ادعا مي كنند6
اي اغريپاس پادشاه، يهود بر من . حض اميد تحصيل همين وعده كه بجهت همين اميد و حال آنكه دوازده سبط ما شبانه روز بجد و جهد عبادت مي كنند م7

 .ادعا مي كنند

 شما چرا محال مي پنداريد كه خدا مردگان را برخيزانيد؟ 8

  من هم در خاطر خود مي پنداشتم كه به نام عيسي ناصري مخالفت بسيار كردن واجب است،9

مي كشتند، در فتوا شريك   رؤساي كهنه قدرت يافته، بسياري از مقدسين را در زندان حبس مي كردم و چون ايشان را چنانكه در اورشليم هم كردم و از 10
 .مي بودم

 .در همة كنايس بارها ايشان را زحمت رسانيده، مجبور مي ساختم كه كفر گويند و بر ايشان به شدت ديوانه گشته تا شهرهاي بعيد تعاقب مي كردم  و11
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 ين ميان، هنگامي كه با قدرت و اجازت از رؤساي كهنه به دمشق مي رفتم،  در ا12

 .  در راه، اي پادشاه، در وقت ظهر نوري از آسمان ديدم، درخشنده تر از خورشيد كه در دور من و رفقايم تابيد13

 : و چون همه بر زمين افتاديم، هاتفي را شنيدم كه مرا به زبان عبراني مخاطب ساخته، گفت14
 .من عيسي هستم  كه تو بر من جفا  مي كني 15
 وليكن برخاسته، بر پا بايست زيرا كه بر تو ظاهر شدم تا تو را خادم و شاهد مقرر گردانم بر آن چيزهايي كه مرا در آنها ديده اي و بر آنچه به تو در 16

  . آن ظاهر خواهم شد
  را به نزد آنها خواهم فرستاد، و تو را رهايي خواهم داد از قوم و امت هايي كه تو 17
از ظلمت به سوي  نور و از قدرت شيطان به جانب خدا برگردند تا آمرزش گناهان و ميراثي در ميان مقدسين بوسيلة   تا چشمان ايشان را باز كني تا18

 ?.ايماني كه بر من است بيابند

 .آن وقت اي اغريپاس پادشاه، رؤياي آسماني را نافرماني نورزيم 19
 بلكه نخست  آناني را كه در دمشق بودند و در اورشليم و در تمامي مرز و بوم يهوديه و امت ها را نيز اعالم مي نمودم كه توبه كنند و به سوي خدا 20

 .بازگشت نمايند و اعمال اليقة توبه رابجا آورند
 . به سبب همين امور يهود مرا در هيكل گرفته، قصد قتل من كردند21
 بزرگ را اعالم مي نمايم و حرفي نمي گويم، جز آنچه انبيا و موسي گفتند كه مي بايست واقع شود، خدااعانت يافته، تاامروز باقي ماندم و خرد و امااز 22

 ). كه مسيح است مي بايست زحمت بيند و نوبر قيامت مردگان گشته، قوم و امت ها را به نور اعالم نمايد23 

 ! كثرت علم تو را ديوانه كرده است! اي پولس ديوانه هستي:  حجت خود رامي آورد، فستوس به آواز بلند گفتچون او بدين سخنان، 24   

 .اي فستوس گرامي، ديوانه نيستم بلكه سخنان راستي و هوشياري مي گويم:  گفت25
 يقين است كه هيچ يك از اين مقدمات بر او مخفي نيست،  زيرا پادشاهي كه در حضور او به دليري سخن مي گويم، از اين امور مطّلع است، چونكه مرا26

 . زيرا كه اين امور در خلوت واقع نشد

 !آورده اي؟ مي دانم كه ايمان داري  اي غريپاس پادشاه، آيا به انبيا ايمان27
 به قليل ترغيب مي كني كه من مسيحي بگردم؟:  اغريپاس به پولس گفت28

شتم يا به قليل يا به كثير، نه تنها تو بلكه جميع اين اشخاصي كه امروز سخن مرا مي شنوند مثل من گردند، جز اين از خدا خواهش مي دا:  پولس گفت29
 !زنجيرها

  چون اين را گفت، پادشاه و والي و برنيكي و ساير مجلسيان برخاسته،  30
  . نكرده استاين شخص هيچ عملي مستوجب قتل يا حبس:  رفتند و با يكديگر گفتگو كرده، گفتند31
 ).اگر اين مرد به قيصر رفع دعوي خود نمي كرد، او را آزاد كردن ممكن مي بود:  و اغريپاس به فستوس گفت32

 
27 

 .چون مقرر شد كه به ايطاليا برويم، پولس و چند زنداني ديگر را به يوزباشي از سپاه اغسطس كه يوليوس نام داشت، سپردند 1 
 .عازم بنادر آسيا بود، سوار شده، كوچ كرديم و ارستخرس از اهل مكادونيه از تسالونيكي همراه ما بود و به كشتي ادرامينتي كه 2
 . روز ديگر به صيدون فرود آمديم و يوليوس با پولس مالطفت نموده، او را اجزت داد كه نزد دوستان خود رفته، از ايشان نوازش يابد3
 .زيرا كه باد مخالف بود و از آنجا روانه شده، زيرا قپرس گذشتيم 4
  و از درياي كنار قيليقيه و پمفليه گذشته، به ميراي ليكيه رسيديم 5

 . در آنجا يوزباشي كشتيِ اسكندريه را يافت كه به ايطاليا مي رفت و ما را بر آن سوار كرد6
 در زير كريت نزديك سلموني رانديم، و چند روز به آهستگي رفته، به قنيدس به مشقّت رسيديم و چون باد مخالف ما مي بود، 7

 .رسيديم  و به دشواري از آنجا گذشته، به موضعي كه به بنادر حسنه مسمي و قريب به شهر اسائيه است8

 و چون زمان منقضي شد و در اين وقت سفر دريا خطرناك بود، زيرا كه ايام روزه گذشته بود،  9

ن، مي بينم كه در اين سفر ضرر و خسران بسيار پديد خواهد شد، نه فقط بار كشتي را بلكه جانهاي ما را اي مردما:  پولس ايشان را نصيحت كرده، گفت10
 . نيز

 . و لي يوزباشي ناخدا و صاحب كشتي را بيشتر از قول پولس اعتنا نمود11
جا نقل كنند تا اگر ممكن شود خود را به فينيكس  و چون آن بندر نيكو نبود كه زمستان را در آن بسر برند، اكثر چنين مصلحت دانستند كه از آن12

 .برند كه آن بندري است كه از كريت مواجه مغرب جنوبي و مغرب شمالي رسانيده، زمستان را در آنجا بسر
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 .پس لنگر برداشتيم و از كنارة كريت گذشتيم.  و چون نسيم جنوبي وزيدن گرفت، گمان بردند كه به مقصد خويش رسيدند13
 .چيزي نگذشت كه بادي شديد كه آن را اوركليدون مي نامند از باالي آن زدن گرفت ليكن 14
 .بي اختيار رانده شديم پس آن را از دست داده،.  در ساعت كشتي ربوده شده، به سوي باد نتوانست نهاد15
 .د آورديم پس در زير جزيره اي كه كلودي نام داشت، دوان دوان رفتيم و به دشواري زورق را در قبض خو16
 و آن را برداشته و معونات را استعمال نموده، كمر كشتي را بستند و چون ترسيدند كه به ريگزار سيرتس فرو روند، حبال كشتي را فرو كشيدند و 17

 .همچنان رانده شدند
 . و چون طوفان بر ما غلبه مي نمود، روز ديگر، بار كشتي را بيرون انداختند18
 .اي خود آالت كشتي را به دريا انداختيم و روز سوم به دسته19
 .را نديدند و طوفاني شديد بر ما مي افتاد ديگر هيچ اميد نجات براي ما نماند  و چون روزهاي بسيار آفتاب و ستارگان20

ت نقل نكرده باشيد تا اين ضرر اي مردمان، نخست مي بايست سخن مرا پذيرفته، از كري: و بعد از گرسنگي بسيار، پولس در ميان ايشان ايستاده، گفت 21
 .و خسران را نبينيد

 . اكنون نيز شما را نصيحت  مي كنم كه خاطر جمع باشيد زيرا كه هيچ ضرري به جان يكي از شما نخواهد رسيد مگر به كشتي22
  زيرا كه دوش، فرشتة آن خدايي كه از آن او هستم و خدمت او را مي كنم، به من ظاهر شده،   23

 .و اينك خدا همة همسفران تو را به تو بخشيده است. اي پولس ترسان مباش زيرا بايد تو در حضور قيصر حاضر شوي:  گفت24
 :مردمان خوشحال باشيد زيرا ايمان دارم كه به همانطور كه به من گفت، واقع خواهد شد  پس اي25
 . ليكن بايد در جزيره اي بيفتيم26
 .درياي ادريا به هر سو رانده مي شديم، در نصف شب ملّاحان گمان بردند كه خشكي نزديك استو چون شب چهاردهم شد و هنوز در  27
 .و قدري پيشتر رفته، باز پيمايش كرده، پانزده قامت يافتند.  پس پيمايش كرده، بيست قامت يافتند28
 .كردند كه روز شود و چون ترسيدند كه به صخره ها بيفتيم، از پشت كشتي چهار لنگر انداخته، تمنّا مي 29
  اما چون ملّاحان قصد داشتند كه از كشتي فرار كنند و زورق را به دريا انداختند به بهانه اي كه لنگرها را از پيش كشتي بكشند،30

 .اگر اينها در كشتي نمانند، نجات شما ممكن نباشد:  پولس يوزباشي و سپاهيان را گفت31
  . بريده، گذاشتند كه بيفتد آنگاه سپاهيان ريسمانهاي زورق را32

امروز روز چهاردهم است كه انتظار كشيده و چيزي نخورده، گرسنه : پس گفت. چون روز نزديك شد، پولس از همه خواهش نمود كه چيزي بخورند 33
 . مانده ايد

 . يا از شما نخواهد افتاد پس استدعاي من اين است كه غذا بخوريد كه عافيت براي شما خواهد بود، زيرا كه مويي از سر هيچ34
 . اين را بگفت و در حضور همه نان را گرفته، خدا را شكر گفت و پاره كرده، خوردن گرفت35
 .  پس همه قوي دل گشته نيز غذا خوردند36

 .  و جملّه نفوس در كشتي دويست و هفتاد و شش بوديم37

  .ك كردند چون از غذا سير شدند، گندم را به دريا ريخته، كشتي را سب38

 .پس رأي زدند كه اگر ممكن شود، كشتي را برانند. اما چون روز روشن شد، زمين را نشناختند؛ ليكن خليجي ديدند كه شاطي اي داشت 39
 . تند و بند لنگرها را بريده، آنها را در دريا گذاشتند و بندهاي سكّان را باز كرده، و بادبان را براي باد گشاده، راه ساحل را پيش گرف40

 . اما كشتي را در مجمع بحرين به پاياب رانده، مقدم آن فرو شده، بي حركت ماند ولي مؤخّرش از لطمة امواج در هم شكست41
 .  آنگاه سپاهيان قصد قتل زندانيان كردند كه مبادا كسي شنا كرده، بگريزد42

از داشت و فرمود تا هر كه شناوري داند، نخست خويشتن را به دريا انداخته به  ليكن يوزباشي چون خواست پولس را برهاند، ايشان را از اين اراده ب43
 .ساحل رساند

 . و بعضي بر تختها و بعضي بر چيزهاي كشتي و همچنين همه به سالمتي به خشكي رسيدند44
 

28 
 .و چون رستگار شدند، يافتند كه جزيره مليطه نام دارد 1
 .رفتار نمودند، زيرا به سبب باران كه مي باريد و سرما آتش افروخته، همة ما را پذيرفتند و آن مردمان بربري با كمال مالطفت 2
 . چون پولس مقداري هيزم فراهم كرده، بر آتش مي نهاد، به سبب حرارت، افعي اي بيرون آمده، بر دستش چسبيد3
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 شخص، خوني است كه با اينكه از دريا رست، عدل نمي گذارد كه زيست بالشك اين:  چون بربريان جانور را از دستش آويخته ديدند، با يكديگر گفتند4
 .كند

 . اما آن جانور در آتش افكنده، هيچ ضرر نيافت5
 .ولي چون انتظار كشيدند و ديدند كه هيچ ضرري بدو نرسيد، برگشته گفتند كه خدايي است.  پس منتظر بودند كه او آماس كند يا مغته افتاده، بميرد6

 .ن نواحي، امالك رئيس جزيره كه پوبليوس نام داشت بود كه او ما را به خانة خود طلبيده، سه روز به مهرباني مهماني نمودو در آ 7
 . پس پولس نزد وي آمده و دعا كرده و دست بر او گذارده، او را شفا داد.  از قضا پدر پوبليوس را رنج تب و اسهال عارض شده، خفته بود8

 .اقع شد، ساير مريضاني كه در جزيره بودند آمده، شفا يافتند و چون اين امر و9
 . و ايشان ما را اكرام بسيار نمودند و چون روانه مي شديم، آنچه الزم بود براي ما حاضر ساختند10

 .و بعد از سه ماه به كشتي اسكندريه كه عالمت جوزا داشت و زمستان را در جزيره بسر برده بود، سوار شديم 11
 .ه سراكوس فرود آمده، سه روز توقّف نموديم و ب12
 .    و از آنجا دور زده، به ريغيون رسيديم و بعد از يك روز باد جنوبي وزيده، روز دوم وارد پوطيولي شديم13

 . و در آنجا برادران يافته، حسب خواهش ايشان هفت روز مانديم و همچنين به روم آمديم14
و پولس چون ايشان را ديد، خدا را شكر نمود، . ل ما مطّلع شدند، به استقبال ما بيرون آمدند تا فورن اپيوس و سه دكان و برادران آنجا چون از احوا15

 .قوي دل گشت
 منزل اما پولس را اجازت دادند كه با يك سپاهي كه محافظت او مي كرد، در.  و چون به روم رسيديم، يوزباشي زندانيان را به سردار افواج خاصّه سپرد16

  .خود بماند

اي برادران عزيز، با وجودي كه من هيچ عملي خالف قوم و رسوم : و بعد از سه روز، پولس بزرگان يهود را طلبيد و چون جمع شدند به ايشان گفت 17
 .       اجداد نكرده وبدم، همانا مرا در اورشليم بسته، به دستهاي روميان سپردند

 .من هيچ علّت قتل نيافتند، اراده كردند كه مرا رها كنند ايشان بعد از تفحص چون در 18
 . ولي چون يهود مخالفت نمودند، ناچار  شده به قيصر رفع دعوي كردم، نه از آنكه امت خود شكايت كنم19
 .  اكنون بدين جهت خواستم شما را مالقات كنم و سخن گويم زيرا كه بجهت اميد اسرائيل، بدين زنجير بسته شدم20

 .خبري يا سخن بدي دربارة تو گفته است. ما هيچ نوشته در حق تو از يهوديه نيافته ايم و نه كسي از برادراني كه از آنجا آمدند: وي را گفتند 21
 . ليكن مصلحت دانستيم از تو مقصود تو را بشنويم زيرا ما را معلوم است كه اين فرقه را در هر جا بد مي گويند22
 وي معين كردند، بسياري نزد او به منزلش آمدند كه براي ايشان به ملكوت خدا شهادت داده، شرح مي نمود و از تورات موسي و پس چون روزي براي 23

 .انبيا از صبح تا شام درباره عيسي اقامة حجت مي كرد
  . پس بعضي به سخنان او ايمان آوردند و بعضي ايمان نياوردند24
دند، از او جدا شدند بعد از آنكه پولس اين سخن را گفته بود كه روح القدس به وساطت اشعيا نبي به اجداد ما نيكو با يكديگر معارضه مي كر  و چون25

 خطاب كرده،

  گفته است كه نزد اين قوم رفته بديشان بگو به گوش خواهيد شنيد و نخواهيد فهميد و نظر كرده خواهيد نگريست و نخواهيد ديد؛ 26

ليظ شده و به گوشهاي سنگين مي شنوند و چشمان خود را بر هم نهاده اند، مبادا به چشمان ببينند و به گوشها بشنوند و به دل  زيرا دل اين قوم غ27
 .بفهمند و بازگشت كنند تا ايشان را شفا بخشم

 ). پس بر شما معلوم باد كه نجات خدا نزد امت ها فرستاده مي شود و ايشان خواهند شنيد28

 .گفت يهوديان رفتند و با يكديگر مباحثة بسيار مي كردندچون اين را  29
 . پولس دو سال تمام در خانة اجاره اي خود ساكن بود و هر كه به نزد او مي آمد، مي پذيرفت30
  . و به ملكوت خدا موعظه مي نمود و با كمال دليري در امور عيسي مسيحِ خداوند بدون ممانعت تعليم مي داد31
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 روميان رسالة پولس رسول به
 
 
1 

 پولس، غالم عيسي مسيح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده براي انجيل خدا،    1  

  كه سابقاً وعدة آن را داده بود به وساطت انبياي خود در كتب مقدسه،2

  دربارة پسر خود كه بحسب جسم از نسل داود متولّد شد،3

 ا به قوت معروف گرديد از قيامت مردگان يعني خداوند ما عيسي مسيح،      و بحسب روح قدوسيتْ پسر خد4

  كه به او فيض و رسالت را يافتيم براي اطاعت ايمان در جميع امت ها به خاطر اسم او،5

  كه در ميان  ايشان شما نيز خوانده شدة عيسي مسيح هستيد،6

 .فيض و سالمتي از جانب پدر ما خدا و عيسي مسيح خداوند بر شما باد يد،به همه كه در روم محبوب خدا و خوانده شده و مقدس 7

 اول شكر مي كنم خداي خود را به وساطت عيسي مسيح دربارة همگي شما كه ايمان شما در تمام عالم شهرت يافته است؛ 8

 پيوسته شما را ياد مي كنم، زيرا خدايي كه او را به روح خود در انجيل پسرش خدمت مي كنم، مرا شاهد است كه چگونه 9

 .شما بيايم  و دائماً در دعاهاي خود مسألت مي كنم كه شايد اآلن آخر به ارادة خدا سعادت يافته، نزد10
  زيرا بسيار اشتياق دارم كه شما را ببينم تا نعمتي روحاني به شما برسانم كه شما استوار بگرديد،11

 . يمان يكديگر، ايمان من و ايمان شما يعني تا در ميان شما تسلّي يابيم از ا12

 لكن اي برادران، نمي خواهم كه شما بي خبر باشيد از اينكه مكرراً ارادة آمدن نزد شما كردم و تا به حال ممنوع شدم تا ثمري حاصل كنم در ميان شما 13
 . نيز چنانكه در ساير امت ها

 .ا هم مديونم زيرا   كه يونانيان و بربِريان و حكما و جهال ر14
 . پس همچنين بقدر طاقت خود مستعدم كه  شما را نيز كه در روم هستيد بشارت دهم15
  زيرا    كه از انجيل مسيح عار ندارم چونكه قوت خداست، براي نجات هر كس كه ايمان آورد، اول يهود و پس يوناني،16

 .نانكه مكتوب است كه عادل به ايمان زيست خواهد نمود كه در آن عدالت خدا مكشوف مي شود، از ايمان تا ايمان، چ17

 .زيرا غضب خدا از آسمان مكشوف مي شود بر هر ديني و ناراستي مردماني كه راستي را در ناراستي باز مي دارند 18
 . چونكه آنچه از خدا مي توان شناخت، در ايشان ظاهر است زيرا خدا آن را بر ايشان ظاهر كرده است19
 . او يعني قوت سرمدي و اُلوهيتش از حين آفرينش عالم بوسيلة كارهاي او فهميده و ديده مي شود تا ايشان را عذري نباشد چيزهاي ناديدة ر زيرا د20
 .ت زيرا هر چند خدا را شناختند، ولي او را چون خدا شكر و تمجيد نكردند بلكه در خياالت خود باطل گرديده، دل بي فهم ايشان تاريك گش21
 . ادعاي حكمت مي كردند و احمق گرديدند22
 . و جالل خداي غيرفاني را به شبيه انسان فاني و طيور و بهايم و حشرات تبديل نمودند23
  لهذا خدا نيز ايشان را در شهوات دل خودشان به ناپاكي تسليم فرمود تا در ميان خود بدنهاي خويش را خوار سازند،24

 .آمين. به دروغ مبدل كردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقي كه تا ابداآلباد متبارك است كه ايشان حق خدا را 25

 .از اين سبب خدا ايشان را به هوسهاي خباثت تسليم نمود، به نوعي كه زنانشان نيز عمل طبيعي را به آنچه خالف طبيعت است تبديل نمودند 26
مرد با مرد مرتكب اعمال زشت شده، عقوبت سزاوار . بيعي زنان را ترك كرده، از شهوات خود با يكديگر سوختند و همچنين مردان هم استعمال ط27

 .تقصير خود را در خود يافتند
 . و چون روا نداشتند كه خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ايشان را به ذهن مردود واگذاشت تا كارهاي ناشايسته بجا آورند28
 ز هر نوع ناراستي و شرارت و طمع و خباثت؛ پر از حسد و قتل و جدال و مكر و بدخويي؛ مملو ا29

 والدين؛  غمازان و غيبت كنندگان و دشمنان خدا و اهانت كنندگان و متكبران و الفزنان و مبدعان شر و نامطيعان30

 . بي فهم و بي وفا و بي الفت و بي رحم31
  .ا مي دانند كه كنندگان چنين كارها مستوجب موت هستند، نه فقط آنها را مي كنند بلكه كنندگان را نيز خوش مي دارند زيرا هر چند انصاف خدا ر32

 
2 

لهذا اي آدمي كه حكم مي كني، هر كه باشي عذري نداري زيرا كه به آنچه بر ديگري حكم مي كني، فتوا بر خود مي دهي، زيرا كه تو حكم مي كني،   1  
 .ا را به عمل مي آوريهمان كاره

 . و مي دانيم كه حكم خدا بر كنندگان چنين اعمال بر حق است2
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  پس اي آدمي كه بر كنندگان چنين اعمال حكم مي كني و خود همان را مي كني، آيا گمان مي بري كه تو از حكم خدا خواهي رست؟3

 ي داني كه مهرباني خدا تو را به توبه مي كشد؟مي شماري و نم  يا آنكه دولت مهرباني و صبر و حلم او را ناچيز4

  و به سبب قساوت و دل ناتوبه كار خود، غضب را ذخيره مي كني براي خود در روز غضب و ظهور داوري عادالنة خدا5

 :  كه به هر كس برحسب اعمالش جزا خواهد داد6
 ، حيات جاوداني را؛ اما به آناني كه با صبر در اعمال نيكو طالب جالل و اكرام و بقايند7

  و اما به اهل تعصّب كه اطاعت راستي نمي كنند بلكه مطيع ناراستي مي باشند، خشم و غضب8

 عذاب و ضيق بر هر نَفْس بشري كه مرتكب بدي مي شود، اول بر يهود و پس بر يوناني؛   و9

  .يز لكن جالل و اكرام و سالمتي بر هر نيكوكار، نخست بر يهود و بر يوناني ن10

 زيرا نزد خدا طرفداري نيست، 11

 . زيرا آناني كه بدون شريعت گناه كنند، بي شريعت نيز هالك شوند و آناني كه با شريعت گناه كنند، از شريعت بر ايشان حكم خواهد شد12
 . از آن جهت شنوندگان شريعت در حضور خدا عادل نيستند بلكه كنندگان شريعت عادل شمرده خواهند شد13
  زيرا هرگاه امت هايي كه شريعت ندارند كارهاي شريعت را به طبيعت بجا آرند، اينان هر چند شريعت ندارند، براي خود شريعت هستند،14

 كنند  چونكه از ايشان ظاهر مي شود كه عمل شريعت بر دل ايشان مكتوب است و ضمير ايشان نيز گواهي مي دهد و افكار ايشان با يكديگر يا مذمت مي15
 يا عذر مي آورند،

 . در روزي كه خدا رازهاي مردم را داوري خواهد نمود به وساطت عيسي مسيح بر حسب بشارت من16

 پس اگر تو مسمي به يهود هستي و بر شريعت تكيه مي كني و به خدا فخر مي نمايي، 17

 ي، و ارادة او را ميداني و از شريعت تربيت يافته، چيزهاي افضل را مي گزين18

  و يقين داري كه خود هادي كوران و نور ظلمتيان19

  و مؤدب جاهالن و معلّم اطفال هستي و در شريعت صورت معرفت و راستي را داري،20

  پس اي كسي كه ديگران تعليم ميدهي، چرا خود را     نمي آموزي؟ و وعظ مي كني كه دزدي نبايد كرد، آيا خود دزدي نمي كني؟21

 دن نهي ميكني، آيا خود زاني نيستي؟ و از بتها نفرت داري، آيا خود معبدها را غارت نمي كني؟ و از زنا كر22

  و به شريعت فخر مي كني، آيا به تجاوز از شريعت خدا را اهانت نمي كني؟23

 مكتوب است،  زيرا كه به سبب شما در ميان امت ها اسم خدا را كفر مي گويند، چنانكه24

 .اما اگر از شريعت تجاوز نمايي، ختنة تو نامختوني گشته است. د است هرگاه به شريعت عمل نمايي زيرا ختنه سودمن25
  پس اگر نامختوني، احكام شريعت را نگاه دارد، آيا نامختوني او ختنه شمرده نمي شود؟26

 .نه از شريعت تجاوز مي كني و نامختونيِ طبيعي هرگاه شريعت را بجا آرد، حكم خواهد كرد بر تو كه با وجود كتب و خت27
 . زيرا آنكه در ظاهر است، يهودي نيست و آنچه در ظاهر در جسم است، ختنه ني28
 . بلكه يهود آن است كه در باطن باشد و ختنه آنكه قلبي باشد، در روح نه در حرف كه مدح آن نه از انسان بلكه از خداست29
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 فايده؟پس برتري يهود چيست؟ و يا از ختنه چه   1  

 . بسيار از هر جهت؛ اول آنكه بديشان كالم خدا امانت داده شده است2
  زيرا كه چه بگوييم اگر بعضي ايمان نداشتند؟ آيا بي ايماني ايشان امانت خدا را باطل مي سازد؟               3

 .سخنان خود مصَدق شوي و در داوري خود  غالب آييتا اينكه در : بلكه خدا راستگو باشد و هر انسان دروغگو، چنانكه مكتوب است!  حاشا4
 .لكن اگر ناراستي ما عدالت خدا را ثابت مي كند، چه گوييم؟ آيا خدا ظالم است وقتي كه غضب مي كند؟ بطور انسان سخن مي گويم 5
 در اين صورت خدا چگونه عالم را داوري خواهد كرد؟!  حاشا6

 راي جالل او افزوده شود، پس چرا بر من نيز چون گناهكار حكم شود؟ زيرا كه به دروغ من، راستيِ خدا ب7

بعضي بر ما افترا مي زنند و گمان مي برند كه ما چنين مي گوييم، بدي بكنيم تا نيكويي حاصل شود؟ كه قصاص ايشان به انصاف   و چرا نگوييم، چنانكه8
 .است

 .پيش ادعا آورديم كه يهود و يونانيان هر دو به گناه گرفتارندزيرا ! پس چه گوييم؟ آيا برتري داريم؟ نه به هيچ وجه 9
 .  چنانكه مكتوب است كه كسي عادل نيست، يكي هم ني10

 .كسي فهيم نيست، كسي طالب خدا نيست 11
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 .نيكوكاري نيست يكي هم ني.  همه گمراه و جميعاً باطل گرديده اند12
 زهر مار در زير لب ايشان است،. فريب مي دهند گلوي ايشان گور گشاده است و به زبانهاي خود 13

 . و دهان ايشان پر از لعنت و تلخي است14
 . پايهاي ايشان براي خون ريختن شتابان است15
  هالكت و پريشاني در طريقهاي ايشان است،16

 .  و طريق سالمتي را ندانسته اند17

 . خدا ترسي در چشمان ايشان نيست18
 .نچه شريعت مي گويد، به اهل شريعت خطاب مي كند تا هر دهاني بسته شود و تمام عالم زيرا قصاص خدا آينداآلن آگاه هستيم كه آ 19
 . از آنجا كه به اعمال شريعت هيچ بشري در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چونكه از شريعت دانستن گناه است20

 مي دهند؛ تورات و انبيا بر آن شهادتلكن الحال بدون شريعت، عدالت خدا ظاهر شده است، چنانكه  21

 زيرا كه هيچ تفاوتي نيست،.  يعني عدالت خدا كه بوسيلة ايمان به عيسي مسيح است، به همه و كلّ آناني كه ايمان آورند22

  زيرا همه گناه كرده اند و از جالل خدا قاصر مي باشند،23

 .فديه اي كه در عيسي مسيح است و به فيض او مجاناً عادل شمرده مي شوند به وساطت آن 24
 كه خدا او را از قبل معين كرد تا كفّاره باشد به واسطة ايمان به وسيلة خون او تا آنكه عدالت خود را ظاهر سازد، به سبب فروگذاشتن خطاياي سابق 25

  در حين تحمل خدا،
 .كسي را كه به عيسي ايمان آورد براي اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هر 26

 .به كدام شريعت؟ آيا به شريعت اعمال؟ ني بلكه به شريعت ايمان! پس جاي فخر كجا است؟ برداشته شده است 27
 . زيرا يقين مي دانيم كه انسان بدون اعمال شريعت، محض ايمان عادل شمرده مي شود28
 .نيست؟ البتّه خداي امت ها نيز است آيا او خداي يهود است فقط؟ مگر خداي امت ها هم 29
 .  زيرا واحد است خدايي كه اهل ختنه را از ايمان، و نامختونان را به ايمان عادل شمرده خواهد شد30

 .بلكه شريعت را استوار مي داريم!   پس آيا شريعت را به ايمان باطل مي سازيم؟ حاشا31
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 سب جسم يافت؟پس چه چيز را بگوييم كه پدر ما ابراهيم بح 1 

 . زيرا اگر ابراهيم به اعمال عادل شمرده شد، جاي فخر دارد اما نه در نزد خدا2
 .خدا ايمان آورد و آن براي او عدالت محسوب شد  زيرا كتاب چه مي گويد؟ ابراهيم به3
 .لكن براي كسي كه عمل مي كند، مزدش نه از راه فيض بلكه از راه طلب محسوب مي شود 4
 .كسي كه عمل نكند، بلكه ايمان آورد به او كه بي دينان را عادل مي شمارد، ايمان او عدالت محسوب مي شود و اما 5
 : چنانكه داود نيز خوشحالي آن كس را ذكر مي كند كه خدا براي او عدالت محسوب مي دارد، بدون اعمال6
 ؛. گرديد خوشابحال كساني كه خطاهاي ايشان آمرزيده شد و گناهان ايشان مستور7
 ). خوشابحال كسي كه خداوند گناه وي را به وي محسوب نفرمايد8

 .پس آيا اين خوشحالي بر اهل ختنه گفته شد يا براي نامختومان نيز؟ زيرا مي گوييم ايمان ابراهيم به عدالت محسوب گشت 9
 بلكه در نامختومي؛ پس در چه حال محسوب شد، وقتي كه او در ختنه بود يا در نامختومي؟ در ختنه ني، 10

و عالمت ختنه را يافت تا مهر باشد بر آن عدالت ايماني كه در نامختومي داشت، تا او همة نامختومان را كه ايمان آورند پدر باشد تا عدالت براي ايشان  11
 هم محسوب شود؛

  .ثار ايماني كه پدر ما ابراهيم در نامختوني داشت و پدر اهل ختنه نيز يعني آناني را كه نه فقط مختومند بلكه سالك هم مي باشند بر آ12

 .زيرا به ابراهيم و ذريت او، وعده اي كه او وارث جهان خواهد بود، از جهت شريعت داده نشد بلكه از عدالت ايمان 13
 . زيرا اگر اهل شريعت وارث باشد، ايمان باطل خواهد شد و وعده باطل14
 .كه شريعت نيست تجاوز هم نيست را جايي زيرا كه شريعت باعث غضب است، زي15
 و از اين جهت از ايمان شد تا محض فيض باشد تا وعده براي همگي ذريت استوار شود نه مختصّ به ذريت شرعي بلكه به ذريت ايماني ابراهيم نيز كه 16

 پدر جميع ما است،
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ر آن خدايي كه به او ايمان آورد كه مردگان را زنده مي كند و ناموجودات را به  چنانكه مكتوب است كه تو را پدر امت هاي بسيار ساخته ام، در حضو17
 وجود مي خواند؛  

 .( ذريت تو چنين خواهند بود( كه او در نااميدي به اميد ايمان آورد تا پدر امت هاي بسيار شود، بر حسب آنچه گفته شد كه 18

 .كه در آن وقت مرده بود، چونكه قريب صد ساله بود و به رحم مردة ساره و در ايمان كم قوت نشده، نظر كرد به بدن خود 19
  و در وعدة خدا از بي ايماني شك ننمود، بلكه قوي االيمان گشته، خدا را تمجيد نمود،20

 . و يقين دانست كه به وفاي وعدة خود نيز قادر است21
 . و از اين جهت براي او عدالت محسوب شد22
 محسوب شد، نه براي او فقط نوشته شد، ي وي ولكن اينكه برا23

  بلكه براي ما نيز كه به ما محسوب خواهد شد، چون ايمان آوريم به او كه خداوند ما عيسي را از مردگان برخيزانيد، 24

 . كه به سبب گناهان ما تسليم گرديد و به سبب عادل شدن ما برخيزانيده شد25
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 شديم، نزد خدا سالمتي داريم بوساطت خداوند ما عيسي مسيح،پس چونكه به ايمان عادل شمرده  1 

 .اميد جالل خدا فخر مي نماييم  كه به وساطت او دخول نيز يافته ايم بوسيلة ايمان در آن فيضي كه در آن پايداريم و به2
 د، و نه اين تنها بلكه در مصيبتها هم فخر مي كنيم، چونكه مي دانيم كه مصيبت صبر را پيدا مي كن3

 . و صبر امتحان را و امتحان اميد را4
 . و اميد باعث شرمساري نمي شود زيرا كه محبت خدا در  دلهاي ما به روح القدس كه به ما عطا شد ريخته شده است5
 . زيرا هنگامي كه ما هنوز ضعيف بوديم، در زمان معين، مسيح براي بي دينان وفات يافت6
 .دل كسي بميرد، هر چند در راه مرد نيكو ممكن است كسي نيز جرأت كند كه بميرد زيرا بعيد است كه براي شخص عا7
 .         لكن خدا محبت خود را در ما ثابت مي كند از اينكه هنگامي كه ما هنوز گناهكار بوديم، مسيح در راه ما مرد8

 . خواهيم يافت پس چقدر بيشتر اآلن كه به خون او عادل شمرده شديم، بوسيلة او از غضب نجات9
او نجات خواهيم   زيرا اگر در حالتي كه دشمن بوديم، بوساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شديم، پس چقدر بيشتر بعد از صلح يافتن بوساطت حيات10

 . يافت

      . و نه همين  فقط بلكه در خدا هم فخر مي كنيم بوسيلة خداوند ما عيسي مسيح كه بوساطت او اآلن صلح يافته ايم11

 .لهذا همچنان كه بوساطت يك آدم گناه داخل جهان گرديد و به گناه موت؛ و به اينگونه موت بر همة مردم طاري گشت، از آنچه كه همه گناه كردند 12
 . زيرا قبل از شريعت، گناه در جهان مي بود، لكن گناه محسوب نمي شود در جايي كه شريعت نيست13
 .       كه نمونة آينده است، گناه نكرده بودند تسلّط مي داشت بر آناني نيز كه بر مثال تجاوز آدم  بلكه از آدم تا موسي موت14

زيرا اگر به خطاي يك شخص بسياري مردند، چقدر زياده فيض خدا و آن بخششي كه  به فيض يك .  و نه چنانكه خطا بود، همچنان نعمت نيز باشد15
 .سياري افزون گرديدانسان، يعني عيسي مسيح است،  براي ب

 .      و نه اينكه مثل آنچه از يك گناهكار سر زد، همچنان  بخشش باشد؛ زيرا حكم شد از يك براي قصاص لكن نعمت از خطاياي بسيار براي عدالت رسيد16

ش عدالت را مي پذيرند، در حيات  زيرا اگر به سبب خطاي يك نفر و بواسطة   آن يك موت سلطنت كرد، چقدر بيشتر آناني كه افزوني فيض و بخش17
 .سلطنت خواهند كرد بوسيلة يك يعني عيسي مسيح

 .پس همچنان كه به يك خطا حكم شد بر جميع مردمان براي قصاص، همچنين به يك  عمل صالح بخشش شد بر جميع مردمان براي عدالت حيات 18
 .ند، همچنين نيز به اطاعت يك شخص بسياري عادل خواهند گرديد زيرا به همين قسمي كه از نافرماني  يك شخص بسياري گناهكار شد19
 . لكن جايي كه گناه زياده گشت، فيض بي نهايت افزون گرديد.  اما شريعت در ميان آمد تا خطا زياده شود20

 .ت خداوند ما عيسي مسيح تا آنكه چنانكه گناه در موت سلطنت كرد، همچنين فيض نيز سلطنت نمايد به عدالت براي حيات جاوداني بوساط21
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 پس چه گوييم؟ آيا در گناه بمانيم تا فيض افزون گردد؟ 1 

 ماياني كه از گناه مرديم، چگونه در آن زيست كنيم؟!  حاشا2

  يا نمي دانيد كه جميع ما كه در مسيح عيسي تعميد يافتيم، در موت او تعميد يافتيم؟3

 دفن شديم تا آنكه به همين قسمي كه مسيح به جالل پدر از مردگان برخاست، ما نيز در تازگي حيات رفتار  پس چونكه در موت او تعميد يافتيم، با او4
 .  نماييم
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 . زيرا اگر بر مثال موت او متّحد گشتيم، هر آينه در قيامت وي نيز چنين خواهيم شد5
 .عدوم گشته، ديگر گناه را بندگي نكنيم زيرا اين را مي دانيم كه انسانيت كهنة ما با او مصلوب شد تا جسد گناه م6
 . زيرا هر كه مرد، از گناه مبرا شده است7
 . پس هرگاه با مسيح مرديم، يقين مي دانيم كه با او زيست هم خواهيم كرد8
 .  زيرا مي دانيم كه چون مسيح از مردگان برخاست، ديگر نمي ميرد و بعد از اين موت بر او تسلّطي ندارد9

 .    آنچه مرد يك مرتبه براي گناه مرد و به آنچه زندگي مي كند، براي خدا زيست مي كند زيرا به10

 . همچنين شما نيز خود را براي گناه مرده انگاريد، اما براي خدا در مسيح عيسي زنده11

 پس گناه در جسم فاني شما حكمراني نكند تا هوسهاي آن را اطاعت نماييد، 12

ناه مسپاريد تا آالت نادرستي شوند، بلكه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسليم كنيد و اعضاي خود را تا آالت عدالت براي  و اعضاي خود را به گ13
 .خدا باشند

 . زيرا گناه بر شما سلطنت نخواهد كرد، چونكه زير شريعت نيستيد بلكه زير فيض14

 !يستيم بلكه زير فيض؟ حاشاپس چه گوييم؟ آيا گناه بكنيم از آنرو كه زير شريعت ن 15
او را اطاعت مي كنيد بنده هستيد، خواه گناه را براي  تسليم كرده، او را اطاعت نماييد، شما آنكس را كه  آيا  نمي دانيد كه اگر خويشتن را به بندگي كسي16

 .    مرگ، خواه اطاعت را براي عدالت

 . ليكن اآلن از دل، مطيع آن صورت تعليم گرديده ايد كه به آن سپرده شده ايد اما شكر خدا را كه هر چند غالمان گناه مي بوديد،17
 .     و از گناه آزاد شده، غالمان عدالت گشته ايد18

 بطور انسان، به سبب ضعف جسم شما سخن مي گويم، زيرا همچنان كه اعضاي بدن خود را بندگي نجاست و گناه براي گناه سپرديد، همچنين اآلن نيز 19
 .ضاي خود را به بندگي عدالت براي قدوسيت بسپاريداع
 . زيرا هنگامي كه غالمان گناه مي بوديد از عدالت آزاد مي بوديد20
  پس آن وقت چه ثمر داشتيد از آن كارهايي كه اآلن از آنها شرمنده ايد كه انجام آنها موت است؟21

 .ه ايد، ثمر خود را براي قدوسيت مي آوريد كه عاقبت آن، حيات جاوداني است اما الحال چونكه از گناه آزاد شده و غالمان خدا گشت22
 . زيرا كه مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حيات جاوداني در خداوند ما عيسي مسيح23
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  بر وي حكمراني دارد؟كه مادامي كه انسان زنده است، شريعت) زيرا كه با عارفين شريعت سخن مي گويم(اي برادران آيا نمي دانيد  1 

 . زيرا زن منكوحه بر حسب شريعت به شوهرِ زنده بسته است، اما هرگاه شوهرش بميرد، از شريعت شوهرش آزاد شود2
ري لكن هرگاه شوهرش بميرد، از آن شريعت آزاد است كه به شوه.  پس مادامي كه شوهرش حيات دارد، اگر به مرد ديگر بپيوندد، زانيه خوانده مي شود3

 .ديگر داده شود، زانيه نباشد

بنابراين، اي برادران من، شما نيز بوساطت جسد مسيح براي شريعت مرده شديد تا خود را به ديگري بپيونديد، يعني با او كه از مردگان برخاست، تا  4
 .بجهت خدا ثمر آوريم

 .ي ما عمل مي كرد تا بجهت موت ثمر آوريم زيرا وقتي كه در جسم بوديم، هوسهاي گناهاني كه از شريعت بود، در اعضا5
 .حرف  اما الحال چون براي آن چيزي كه در آن بسته بوديم مرديم، از شريعت آزاد شديم، بحدي كه در تازگي روح بندگي مي كنيم نه در كُهنگي6

 .هوت را نمي دانستم، اگر شريعت نمي گفت كه طمع مورززيرا كه ش. بلكه گناه را جز به شريعت ندانستيم! پس چه گوييم؟ آيا شريعت گناه است؟ حاشا 7
 . لكن گناه از حكم فرصت جسته، هر قسم طمع را در من پديد آوردي، زيرا بدون شريعت گناه مرده است8
 . و من از قبل بدون شريعت زنده مي بودم؛ لكن چون حكم آمد، گناه زنده گشت و من مردم9
 .ان مرا باعث موت گرديد و آن حكمي كه براي حيات بود، هم10
 . زيرا گناه از حكم فرصت يافته، مرا فريب داد و به آن مرا كُشت11

 .خالصة شريعت مقدس است و حكم مقدس و عادل و نيكو 12
 گناه به سبب حكم بوسيلة نيكويي براي من باعث مرگ شد تا آنكه. بلكه گناه، تا گناه بودنش ظاهر شود!  پس آيا نيكويي براي من موت گرديد؟ حاشا13

     .بغايت خبيث شود

 زيرا مي دانيم كه شريعت روحاني است، لكن من جسماني و زير گناه فروخته شده هستم، 14

 .    كه آنچه مي كنم نمي دانم زيرا آنچه مي خواهم نمي كنم بلكه كاري را كه از آن نفرت دارم بجا مي آورم15
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 .مي آورم، شريعت را تصديق مي كنم كه نيكوست پس هرگاه كاري را كه نمي خواهم بجا 16
 . و الحال من ديگر آن فاعل نيستم بلكه آن گناهي كه در من ساكن است17
 .      زيرا  مي دانم كه در من يعني در جسدم هيچ نيكويي ساكن نيست، زيرا اراده در من حاضر است اما صورت نيكو كردن ني18

 . نمي كنم، بلكه بدي را كه نمي خواهم   مي كنم زيرا آن نيكويي را كه مي خواهم19
 . پس چون آنچه را نمي خواهم مي كنم، من ديگر آن فاعل نيستم بلكه گناه در من ساكن است20

 .  لهذا اين شريعت را مي يابم كه وقتي كه مي خواهم نيكويي كنم بدي نزد من حاضر است 21

 .نودم زيرا برحسب انسانيت باطني به شريعت خدا خش22
 .  لكن شريعتي ديگر در اعضاي خود مي بينم كه با شريعت ذهم من منازعه مي كند و مرا اسير مي سازد به آن شريعت گناه كه در اعضاي من است23

 كيست كه مرا از جسم اين موت رهايي بخشد؟!  واي بر من كه مرد شقي اي هستم24

 . خالصه اينكه من به ذهن خود شريعت خدا را بندگي مي كنم و اما به جسم خود شريعت گناه را. خدا را شكر مي كنم بوساطت خداوند ما عيسي مسيح25
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 .پس هيچ قصاص نيست بر آناني كه در مسيح عيسي هستند  1  
 .روح حيات در مسيح عيسي مرا از شريعت گناه و موت آزاد گردانيد  زيرا كه شريعت2
 به سبب جسم ضعيف بود، خدا پسر خود را در شبيه جسم گناه و براي گناه فرستاده، بر گناه در جسم فتوا داد، زيرا آنچه از شريعت محال بود، چونكه 3

 . تا عدالت شريعت كامل گردد در ماياني كه نه بحسب جسم بلكه برحسب روح رفتار مي كنيم4

 .ه برحسب روح هستند در چيزهاي روحزيرا آناني كه برحسب جسم هستند، در چيزهاي جسم تفكّر مي كنند و اما آناني ك 5
 .  از آن جهت كه تفكّر جسم موت است، لكن تفكّر روح حيات و سالمتي است6

 . زانرو كه تفكّر جسم دشمني خدا است، چونكه شريعت خدا را اطاعت نمي كند، زيرا نمي تواند هم بكند7
 . و كساني كه جسماني هستند، نمي توانند خدا را خشنود سازند8
 .كن شما در جسم نيستيد بلكه در روح، هرگاه روح خدا در شما ساكن باشد؛ و هرگاه كسي روح مسيح را ندارد وي از آن او نيست ل9
 .  و اگر مسيح در شما است، جسم به سبب گناه مرده است و اما روح، به سبب عدالت، حيات است10

ساكن باشد، او كه مسيح را مردگان برخيزانيد، بدنهاي فاني شما را نيز زنده خواهد ساخت به  و اگر روح او كه عيسي را از مردگان برخيزانيد در شما 11
  .روح خود كه در شما ساكن است

 .بنابراين اي برادران، مديون جسم نيستيم تا برحسب جسم زيست نماييم 12
 .خواهيد زيست وسيلة روح بكُشيد، همانالكن اگر افعال بدن را ب.  زيرا اگر برحسب جسم زيست كنيد، هر آينه خواهيد مرد13
 .    زيرا همة كساني كه از روح خدا هدايت مي شوند، ايشان پسران خدايند14

 . از آنرو كه روح بندگي نيافته ايد تا باز ترسان شويد بلكه روح پسر خواندگي را يافته ايد كه در آن ابا يعني اي پدر ندا مي كنيم15
 . شهادت مي دهد كه فرزندان خدا هستيم همان روح بر روحهاي ما16
 . و هرگاه فرزندانيم، وارثان هم هستيم يعني ورثة خدا و هم ارث با مسيح، اگر شريك مصيبتهاي او هستيم تا در جالل وي نيز شريك باشيم17

 .زيرا يقين مي دانم كه دردهاي زمان حاضر نسبت به آن جاللي كه در ما ظاهر خواهد شد هيچ است 18
  زيرا كه انتظار خلقت، منتظر ظهور پسران خدا مي باشد،19

  زيرا خلقت، مطيع بطالت شده، نه به ارادة خود، بلكه بخاطر او كه آن را مطيع گردانيد،20

 . در اميد كه خود خلقت نيز از قيد فساد خالصي خواهد يافت تا در آزادي جالل فرزندان خدا شريك شود21
 .م خلقت تا اآلن با هم در آه كشيدن و درد زه مي باشند زيرا مي دانيم كه تما22
 . و نه اين فقط، بلكه ما نيز كه نوبر روح را يافته ايم، در خود آه مي كشيم در انتظار پسرخواندگي يعني خالصي جسم خود23
 را ديگر در اميد آن باشد؟ زيرا كه به اميد نجات يافتيم، لكن چون اميد ديده شد، ديگر اميد نيست، زيرا آنچه كسي بيند چ24

  . اما اگر اميد چيزي را داريم كه نمي بينيم، با صبر انتظار آن مي كشيم25

به ناله هايي  و همچنين روح نيز ضعف ما را مدد مي كند، زيرا كه آنچه دعا كنيم بطوري كه مي بايد  نمي دانيم، لكن خود روح براي ما شفاعت مي كند 26
 .كه نمي شود بيان كرد

 . و او كه تفحص كنندة دلهاست، فكر را مي داند زيرا كه او براي مقدسين برحسب ارادة خدا شفاعت مي كند27
 .ايشان با هم دركار مي باشند  و مي دانيم كه بجهت آناني كه خدا را دوست مي دارند و برحسب ارادة او خوانده شده اند، همه چيزها براي خيريت28
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 .از قبل شناخت، ايشان را نيز پيش معين فرمود تا به صورت پسرش متشكّل شوند تا او نخست زاده از برادران بسيار باشد زيرا آناني را كه 29
 و آناني را كه از قبل معين فرمود، ايشان را هم خواند و آناني را كه خواند ايشان را نيز عادل گردانيد و آناني را كه عادل گردانيد، ايشان را نيز جالل 30
 .داد

 پس به اين چيزها چه مي گوييم؟ هرگاه خدا با ما است كيست به ضد ما؟  31

  او در راه جميع ما تسليم نمود، چگونه با وي همه چيز را به ما نخواهد بخشيد؟ او كه پسر خود را دريغ نداشت، بلكه32

  كيست كه بر برگزيدگان خدا مدعي شود؟ آيا خدا كه عادل كننده است؟33

 ؟ كيست كه بر ايشان فتوا دهد؟ آيا مسيح كه مرد بلكه نيز برخاست، آنكه به دست راست خدا هم هست و ما را نيز شفاعت مي كند34
  كيست كه ما را از محبت مسيح جدا سازد؟ آيا مصيبت و دلتنگي يا جفا يا قحط يا عرياني يا خطر يا شمشير؟35

 . چنانكه مكتوب است كه بخاطر تو تمام روز كُشته و مثل گوسفندان ذبحي شمرده مي شويم36
 .بت نمود بلكه در همة اين امور از حد زياده نصرت يافتيم، بوسيلة او كه ما را مح37
 حال و نه چيزهاي آينده  زيرا يقين مي دانم كه نه موت و نه حيات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرتها و نه چيزهاي38

 . و نه بلندي و نه پستي و نه هيچ مخلوق ديگر قدرت خواهد داشت كه ما را از محبت خدا كه در خداوند ما مسيح عيسي است جدا سازد39
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 راست مي گويم و دورغ ني و ضمير من در روح القدس مرا شاهد است،در مسيح  1 

 .   كه مرا غمي عظيم در دلم وجع دائمي است2

  زيرا راضي هم مي بودم كه خود از مسيح محروم شوم در راه برادرانم كه بحسب خويشان منند،3

 عبادت و وعده ها از آن ايشان است؛  كه ايشان اسرائيلي اند و پسر خواندگي و جالل عهدها و امانت شريعت و 4

 . كه پدران از آن ايشانند و از ايشان بحسب جسم شد كه فوق از همه است، خداي متبارك تا ابداآلباد، آمين5

 ولكن چنين نيست كه كالم خدا ساقط شده باشد؛ زيرا همه كه از اسرائيل اند، اسرائيلي نيستند،6 

 . ستند؛ بلكه نسل تو در اسحاق خوانده خواهند شد و نه نسل ابراهيم تماماً فرزند ه7

 . يعني فرزندان جسم، فرزندان خدا نيستند، بلكه فرزندان وعده از نسل محسوب مي شوند8
 . زيرا كالم وعده اين است كه موافق چنين وقت خواهم آمد و ساره را پسري خواهد بود9
  از پدر ما اسحاق حامله شد،  و نه اين فقط، بلكه رفْقَه نيز چون از يك شخص يعني10

  زيرا هنگامي كه هنوز تولّد نيافته بودند و عملي نيك يا بد نكرده، تا ارادة خدا برحسب اختيار ثابت شود نه از اعمال بلكه از دعوت كننده11

 .كوچكتر را بندگي خواهد نمود  بدو گفته شد كه بزرگتر12
 .ا عيسو را دشمنيعقوب را دوست داشتم ام:  چنانكه مكتوب است13
  ! پس چه گوييم؟ آيا نزد خدا بي انصافي است؟ حاشا14
 .رحم خواهم فرمود بر هر كه رحم كند و رأفت خواهم نمود بر هر كه رأفت نمايم:  زيرا به موسي مي گويد15
 . الجرم نه از خواهش كننده و نه از شتابنده است، بلكه از خداي رحم كننده16
 .براي همين تو را برانگيختم تا قوت خود را در تو ظاهر سازم و تا نام من در تمام جهان ندا شود: مي گويد زيرا كتاب به فرعون 17
 . بنابراين هر كه را مي خواهد رحم مي كند و هر كه را مي خواهد سنگدل مي سازد18
 باشد؟ديگر چرا مالمت مي كند؟ زيرا كيست كه با ارادة او مقاومت نموده :  پس مرا مي گويي19

  ني بلكه تو كيستي اي انسان كه با خدا معارضه مي كني؟ آيا مصنوع به صانع مي گويد كه چرا مرا اين چنين ساختي؟20

 و ظرفي ذليل بسازد؟  يا كوزه گر اختيار بر گل ندارد كه از يك خميره ظرفي عزيز21

 بشناساند، ظروف غضب را كه براي هالكت آماده شده بود، به حلم بسيار  و اگر خدا چون اراده نمود كه غضب خود را ظاهر سازد و قدرت خويش را22
 متحمل گرديد،

  و تا دولت جالل خود را بشناساند بر ظروف رحمتي كه آنها را از قبل براي جالل مستعد نمود،23

 . و آنها را نيز دعوت فرمود يعني ما نه از يهود فقط بلكه از امت ها نيز24
 .آناني را كه قوم من نبودند، قوم خود خواهم خواند و او را كه دوست نداشتم محبوبة خود: ع هم مي گويد چنانكه در هوش25
 .پسران خداي حي خوانده خواهند شد  و جايي كه به ايشان گفته شد كه شما قوم من نيستيد، در آنجا26
 مانند ريگ دريا باشد، لكن بقيه نجات خواهد يافت؛ و اشعيا نيز در حق اسرائيل ندا مي كند كه هر چند عدد بني اسرائيل 27
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 . زيرا خداوند كالم خود را تمام و منقطع ساخته، بر زمين به عمل خواهد آورد28
 ). و چنانكه اشعيا پيش اخبار نمود كه اگر رب الجنود براي ما نسلي نمي گذارد، هر آينه مثل سدوم مي شديم و مانند غَموره  مي گشتيم29

 .ه گوييم؟ امت هايي كه در پي عدالت نرفتند، عدالت را حاصل نمودند، يعني عدالتي كه از ايمان استپس چ30
 .  لكن اسرائيل كه در پي شريعت عدالت مي رفتند، به شريعت عدالت نرسيدند31

 .به سنگ مصادم لغزش خوردند از چه سبب؟ از اين جهت كه نه از راه ايمان بلكه از راه اعمالِ شريعت آن را طلبيدند، زيرا كه 32
 . چنانكه مكتوب است كه اينك در صيهون سنگي مصادم و صخرة لغزش مي نهم و هر كه بر او ايمان آورد، خجل نخواهد گرديد33
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 .اي برادران خوشي دل من و دعاي من نزد خدا بجهت اسرائيل براي نجات ايشان است  1  
 .اي خدا غيرت دارند لكن نه از روي معرفت زيرا بجهت ايشان شهادت مي دهم كه بر2
 . زيرا كه چون عدالت خدا را نشاخته، مي خواستند عدالت خود را ثابت كنند، مطيع عدالت خدا نگشتند3
  .آورد  زيرا كه مسيح است انجام شريعت بجهت عدالت براي هر كس كه ايمان4

 .عمل كند، در اين خواهد زيستزيرا موسي عدالت شريعت را بيان مي كند كه هر كه به اين  5
  لكن عدالت ايمان بدينطور سخن مي گويد كه در خاطر خود مگو كيست كه به آسمان صعود كند يعني تا مسيح را فرود آورد،6

 . يا كيست كه به هاويه نزول كند يعني تا مسيح را از مردگان برآورد7
 .لب تو است يعني اين كالم ايمان كه به آن وعظ مي كنيم لكن چه مي گويد؟ اينكه كالم نزد تو و در دهانت و در ق8
 . زيرا اگر به زبان خود عيسي خداوند را اعتراف كني و در دل خود ايمان آوري كه خدا او را از مردگان برخيزانيد، نجات خواهي يافت9
 . چونكه به دل ايمان آورده مي شود براي عدالت و به زبان اعتراف مي شود بجهت نجات10
 . و كتاب مي گويد هر كه به او ايمان آورد خجل نخواهد شد11
 . زيرا كه در يهود و يوناني تفاوتي نيست كه همان خداوند، خداوند همه است و دولتمند است براي همه كه نام او را مي خوانند12
  .نام خداوند را بخواند نجات خواهد يافت  زيرا هر كه13

 به او ايمان نياورده اند؟ و چگونه ايمان آورند به كسي كه خبر او را نشنيده اند؟ و چگونه بشنوند بدون واعظ؟ پس چگونه بخوانند كسي را كه  14

 و چگونه وعظ كنند جز اينكه فرستاده شوند؟ چنانكه مكتوب است كه چه زيبا است پايهاي آناني كه به سالمتي بشارت مي دهند و به چيزهاي نيكو 15
 .مژده مي دهند

  همه بشارت را گوش نگرفتند زيرا اشعيا مي گويد خداوندا كيست كه اخبار ما را باور كرد؟ لكن16

 .است و شنيدن از كالم خدا  لهذا ايمان از شنيدن17
 .صورت ايشان در تمام جهان منتشر گرديد و كالم ايشان تا اقصاي ربع مسكون رسيد:  لكن مي گويم آيا نشنيده ايد؟ البتّه شنيدند18
من شما را به غيرت مي آورم به آن امتي نيست و بر قوم بي فهم شما را خشمگين خواهم : (مي گويم آيا اسرائيل ندانسته اند؟ اول موسي مي گويد و 19

 .ساخت
 .ني كه مرا نطلبيدند ظاهر گرديدمآناني كه طالب من نبودند مرا يافتند و به كسا:  و اشعيا نيز جرأت كرده، مي گويد20
 .تمام روز دستهاي خود را دراز كردم به سوي قومي نامطيع و مخالف: در حق اسرائيل مي گويد اما 21
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 .زيرا كه من نيز اسرائيلي از اوالد ابراهيم از سبط بنيامين هستم! پس مي گويم آيا خدا قوم خود را رد كرد؟ حاشا 1 
 يا نمي دانيد كه كتاب در الياس چه مي گويد، چگونه بر اسرائيل از خدا استغاثه مي كندآ.  خدا قوم خود را كه از قبل شناخته بود، رد نفرموده است2

  كه خداوندا انبياي تو را كشته و مذبحهاي تو را كنده اند و من به تنهايي مانده ام و در قصد جان من نيز مي باشند؟3

 .م كه به نزد بعل زانو نزده اند لكن وحي بدو چه مي گويد؟ اينكه هفت هزار مرد بجهت خود نگاه داشت4
 .         پس همچنين در زمان حاضر نيز بقيتي بحسب اختيار فيض مانده است5

 .نيست اما اگر از اعمال است ديگر از فيض نيست والّا عمل ديگر عمل.  و اگر از راه فيض است ديگر از اعمال نيست وگرنه فيض ديگر فيض نيست6

 ه اسرائيل آنچه را  كه مي طلبد نيافته است، لكن برگزيدگان يافتند و باقي ماندگان سختدل گرديدند؛پس مقصود چيست؟ اينك 7

 . چنانكه مكتوب است كه خدا بديشان روح خواب آلود داد چشماني كه نبيند و گوشهايي كه نشنود تا امروز8
  عقوبت باد؛ و داود مي گويد كه مائدة ايشان براي ايشان  تله و دام و سنگ مصادم و9

 . چشمان ايشان تار شود تا نبينند و پشت ايشان را دائماَ  خم گردان10
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 .بلكه از لغزش ايشان نجات به امت ها رسيد تا در ايشان غيرت پديد آورد! پس گويم آيا لغزش خوردند تا بيفتند،  حاشا 11
 . مت ها، به چند مرتبه زيادتر پري ايشان خواهد بود پس چون لغزش ايشان دولتمندي جهان گرديد و نقصان ايشان دولتمندي ا12

 پس از اين روي كه رسول امت ها مي باشم خدمت خود را تمجيد مي نمايم،.  زيرا به شما   اي امت ها سخن مي گويم13

 .     تا شايد ابناي جنس خود را به غيرت در آورم و بعضي از ايشان را برهانم14

 !ان مصالحت عالم شد،  باز يافتن ايشان چه خواهد شد؟ جز حيات از مردگان زيرا اگر رد شدن ايش15

 .و چون نوبر مقدس است، همچنان شاخه ها 16
  و چون بعضي از شاخه ها بريده شدند و تو كه زيتون بري بودي در آنها پيوند گشتي و در ريشه و چربي زيتون شريك شدي،17

 . تو حامل ريشه نيستي بلكه ريشه حامل تو است بر شاخه ها فخر مكن و اگر فخر كني18

 پس مي گويي كه شاخه ها بريده شدند تا من پيوند شوم؟  19

 ! مغرور مباش بلكه بترس.  آفرين بجهت بي ايماني بريده شدند و تو محض ايمان پايدار هستي20

   . زيرا اگر خدا بر شاخه هاي طبيعي شفقت نفرمود، بر تو نيز شفقت نخواهد كرد21

 . پس مهرباني و سختي خدا را مالحظه نما؛ اما سختي بر آناني كه افتادند، اما مهرباني بر تو اگر در مهرباني ثابت باشي و الّا تو نيز بريده خواهي شد22
 . و اگر ايشان نيز در بي ايماني نمانند باز پيوند خواهند شد، زيرا خدا قادر است كه ايشان را بار ديگر بپيوندد23
 زيرا اگر تو از زيتون طبيعي بري بريده شده، برخالف طبع به زيتون نيكو پيوند گشتي، به چند مرتبه زيادتر آناني كه طبيعي اند در زيتون خويش پيوند 24

 .خواهند شد

امت ها درنيايد، سختدلي بر بعضي از زيرا اي برادران نمي خواهم شما از اين سر بي خبر باشيد كه مبادا خود را دانا انگاريد كه مادامي كه پري  25
 .اسرائيل طاري گشته است

از صيهون نجات دهنده اي ظاهر خواهد شد و بي ديني را از يعقوب خواهد ( و همچنين همگي اسرائيل نجات خواهند يافت، چنانكه مكتوب است كه 26
 برداشت؛

 . و اين است عهد من با ايشان در زماني كه گناهانشان را بردارم27
 . نظر به اختيار به خاطر اجداد محبوبند28
 . زيرا كه در نعمتها و دعوت خدا بازگشتن نيست29
  زيرا همچنان كه شما در سابق مطيع خدا نبوديد و اآلن به سبب نافرماني ايشان رحمت يافتيد،30

 م شوداست بر ايشان نيز رح  همچنين ايشان نيز اآلن نافرمان شدند تا بجهت رحمتي كه بر شما31

 . زيرا خدا همه را در نافرماني بسته است تا بر همه رحم فرمايد32

 !چقدر بعيد از غوررسي است احكام او و فوق از كاوش است طريقهاي وي! زهي عمق دولتمندي و حكمت و علم خدا 33
  زيرا كيست كه رأي خداوند را دانسته باشد؟ يا كه مشير او شده؟34

 بدو داده تا به او باز داده شود؟ يا كه سبقت جسته چيزي 35

 . زيرا كه از او  به او و تا او همه چيز است؛ و او را تا ابداآلباد جالل باد، آمين36
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  .لهذا اي برادران، شما را به رحمتهاي خدا استدعا مي كنم كه بدنهاي خود را قرباني زندة مقدس پسنديدة خدا بگذرانيد كه عبادت معقول شما است 1 
  .و همشكل اين جهان مشويد بلكه به تازگي ذهن خود صورت خود را تبديل دهيد تا شما دريافت كنيد كه ارادة نيكوي پسنديدة كامل خدا چيست 2

يد، به زيرا به آن فيضي كه به من عطا شده است، هر يكي از شما را مي گويم كه فكرهاي بلندتر از آنچه شايسته است مكنيد بلكه به اعتدال فكر نماي 3
 .اندازة آن بهرة ايمان كه خدا به هر كس قسمت فرموده است

  زيرا همچنان كه در يك بدن اعضاي بسيار داريم و هر عضوي را يك كار نيست،4

 . همچنين ما كه بسياريم، يك جسد هستيم در مسيح، اما فرداَ اعضاي يكديگر5
 شد، خواه نبوت برحسب موافقت ايمان،  پس چون نعمتهاي مختلف داريم بحسب فيضي كه به ما داده 6

 يا خدمت در خدمتگزاري، يا معلّم در تعليم، 7

 . يا واعظ در موعظه، يا بخشنده به سخاوت، يا پيشوا به اجتهاد، يا رحم كننده به سرور8

 .از بدي نفرت كنيد و به نيكويي بپيونديد. محبت بي ريا باشد 9
 . داريد و هر يك ديگري را بيشتر از خود اكرام بنمايد با محبت برادرانه يكديگر را دوست10
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 .   در اجتهاد كاهلي نورزيد و در روح سرگرم شده، خداوند را خدمت نماييد11

 . در اميد مسرور و در مصيبت صابر و در دعا مواظب باشيد12
 . مشاركت در احتياجات مقدسين كنيد و در مهمانداري ساعي باشيد13
 . آناني كه بر شما جفا كنند؛ بركت بطلبيد و لعن مكنيد بركت بطلبيد بر14
 . خوشي كنيد با خوشحاالن و ماتم نماييد با ماتميان15
 .    براي يكديگر همان فكر را داشته باشيد و در چيزهاي بلند فكر مكنيد بلكه با ذليالن مدارا نماييد و خود را دانا مشماريد16

 .پيش جميع مردم تدارك كارهاي نيكو بينيد. يد هيچ كس را به عوض بدي بدي مرسان17
 . اگر ممكن است بقدر قوة خود با جميع خلق به صلح بكوشيد18
 . اي محبوبان انتقام خود را مكشيد بلكه خشم را مهلت دهيد، زيرا مكتوب است خداوند مي گويد كه انتقام از آن من است من جزا خواهم داد19
 .، او را سير كن و اگر تشنه است، سيرابش نما زيرا اگر چنين كني اخگرهاي آتش بر سرش خواهي انباشت پس اگر دشمن تو گرسنه باشد20
  . مغلوب بدي مشو بلكه بدي را به نيكويي ملغوب ساز21
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 .آنهايي است كه از جانب خدا مرتّب شده است هر شخص مطيع قدرتهاي برتر بشود، زيرا كه قدرتي جز از خدا نيست و 1 
 .حتّي هر كه با قدرت مقاومت نمايد، مقاومت با ترتيب خدا نموده باشد و هر كه مقاومت كند، حكم بر خود آورد 2
 .پس اگر مي خواهي كه از آن قدرت ترسان نشوي، نيكويي كن كه از او تحسين خواهي يافت.  زيرا از حكام عمل نيكو را خوفي نيست بلكه عمل بد را3
تو به نيكويي؛ لكن هرگاه بدي كني، بترس چونكه شمشير را عبث بر نمي دارد، زيرا او خادم خداست و با غضب انتقام از  زيرا خادم خداست براي 4

 . بدكاران مي كشد

 . لهذا الزم است كه مطيع او شوي نه به سبب غضب فقط بلكه به سبب ضمير خود نيز5
 .مواظب در همين امر هستند زيرا كه به اين سبب باج نيز مي دهيد، چونكه خدام خدا و 6
 .باج را به مستحق باج و جزيه را به مستحق جزيه و ترس را به مستحق ترس و عزّت را به مستحق عزّت:  پس حق هر كس را به او ادا كنيد7

 . آورده باشدمديون احدي به چيزي مشويد جز به محبت نمودن با يكديگر، زيرا كسي كه ديگري را محبت نمايد، شريعت را بجا 8
 زيرا كه زنا مكن، قتل مكن، دزدي مكن، شهادت دروغ مده، طمع مورز و هر حكم ديگري كه هست، همه شامل است در اين كالم كه همساية خود را چون 9

 .خود محبت نما
  . محبت به همساية خود بدي نمي كند پس محبت تكميل شريعت است10

الحال ساعت رسيده است كه ما را بايد از خواب بيدار شويم زيرا كه اآلن نجات ما نزديكتر است از آن وقتي كه و خصوصاَ چون وقت را مي دانيد كه  11
 .ايمان آورديم

 .پس اعمال تاريكي را بيرون كرده، اسلحة نور را بپوشيم. نزديك آمد  شب منقضي شد و روز12
 كرها و فسق و فجور و نزاع و حسد؛ و با شايستگي رفتار كنيم چنانكه در روز، نه در بزمها و س13

  بلكه عيسي مسيح خداوند را بپوشيد و براي شهوات جسماني تدارك نبينيد14
. 
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 .و كسي را كه در ايمان ضعيف باشد بپذيريد، لكن نه براي محاجه در مباحاث 1 
    .  يكي ايمان دارد كه همه چيز را بايد خورد اما آنكه ضعيف است بقُول مي خورد2

 . پس خورنده ناخورنده را حقير نشمارد و ناخورنده بر خورنده حكم نكند زيرا خدا او را پذيرفته است3
 .ليكن استوار خواهد شد زيرا خدا قادر است كه او را ثابت نمايد.  تو كيستي كه بر بندة كسي ديگر حكم مي كني؟ او نزد آقاي خود ثابت يا ساقط مي شود4

 .پس هر كس در ذهن خود متيقَّن بشود.  ديگري بهتر مي داند و ديگري هر روز را برابر مي شمارديكي يك روز را از 5
 آنكه روز را عزيز مي داند بخاطر خداوند عزيزش مي دارد و آنكه روز را عزيز نمي دارد هم براي خداوند  نمي دارد؛ و هر كه مي خورد براي خداوند 6

 .يدمي خورد زيرا خدا را شكر مي گو
 .   زيرا احدي از ما به خود زيست نمي كند و هيچ كس به خود نمي ميرد7

 .بميريم، از آن خداونديم پس خواه زنده باشيم، خواه.  زيرا اگر زيست كنيم براي خداوند زيست مي كنيم و اگر بميريم براي خداوند مي ميريم8
 .ان سلطنت كند زيرا براي همين مسيح مرد و زنده گشت تا بر زندگان و مردگ9
 .  لكن تو چرا بر برادر خود حكم مي كني؟ يا تو نيز چرا برادر خود را حقير مي شماري؟ زانرو كه همه پيش مسند مسيح حاضر خواهيم شد10
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     .  زيرا مكتوب است خداوند مي گويد به حيات خود قسم كه هر زانويي نزد من خم خواهد شد و هر زباني به خدا اقرار خواهد نمود11

 . پس هر يكي از ما حساب خود را به خدا خواهد داد12

 .بنابراين بر يكديگر حكم نكنيم بلكه حكم كنيد به اينكه كسي سنگي مصادم يا لغزشي در راه برادر خود ننهد 13
 .پندارد؛ براي او نجس است مي دانم و در عيسي خداوند يقين مي دارم كه هيچ چيز در ذات خود نجس نيست جز براي آن كسي كه آن را نجس 14
 .به خوراك خود را هالك مساز كسي را كه مسيح در راه او بمرد.  زيرا هرگاه برادرت به خوراك آزده شود، ديگر به محبت رفتار نمي كني15
 . پس مگذاريد كه نيكويي شما را بد گويند16
 . روح القدس زيرا ملكوت خدا اَكل و شُرب نيست بلكه عدالت و سالمتي و خوشي در17
 . زيرا هر كه در اين امور خدمت مسيح را كند، پسنديده خدا و مقبول مردم است18
 . پس آن اموري را كه منشأ سالمتي و بناي يكديگر است پيروي نماييد19

 .البتّه همه چيز پاك است، ليكن بد است براي آن شخص كه براي لغزش مي خورد. بجهت خوراك كار خدا را خراب مساز 20
 .باعث ايذا يا لغزش يا ضعف برادرت باشد نيكو است  گوشت نخوردن و شراب ننوشيدن و كاري نكردن كه21
 .     آيا تو ايمان داري؟ پس براي خودت در حضور خدا آن را بدار، زيرا خوشابحال كسي كه بر خود حكم نكند در آنچه نيكو مي شمارد22

 .شود، زيرا به ايمان نمي خورد؛ و هر چه از ايمان نيست گناه است لكن آنكه شك دارد اگر بخورد ملزم مي 23
 

15 

 .و ما كه توانا هستيم، ضعفهاي ناتوانان را متحمل بشويم و خوشي خود را طالب نباشيم 1 
 . هر يكي از ما همساية خود را خوش بسازد در آنچه براي بنا نيكو است2
 .بلكه چنانچه مكتوب است مالمتهاي مالمت كنندگان تو بر من طاري گرديد زيرا مسيح نيز خوشي خود را طالب نمي بود، 3
 . زيرا همة چيزهايي كه از قبل مكتوب شد، براي تعليم ما نوشته شد تا به صبر و تسلّي كتاب اميدوار باشيم4

 . اآلن خداي صبر و تسلّي شما را فيض عطا كناد تا موافق مسيح عيسي با يكديگر يكرأي باشيد 5

  .ا يكدل و يكزبان شده، خدا و پدر خداوند ما عيسي مسيح را تمجيد نماييد ت6

 .پس يكديگر را بپذيريد، چنانكه مسيح نيز ما را پذيرفت براي جالل خدا 7
  زيرا مي گويم عيسي مسيح خادم ختنه گرديد بجهت راستي خدا و وعده هاي اجداد را ثابت گرداند، 8

مايند به سبب رحمت او چنانكه مكتوب است كه از اين جهت تو را در ميان  امت ها اقرار خواهم كرد و به نام تو تسبيح خواهم  و تا امت ها خدا را تمجيد ن9
 .خواند

 . و نيز مي گويد اي امت ها با قوم او شادمان شويد10
 .امت ها خداوند را حمد گوييد و اي تمامي قومها او را مدح نماييد  و ايضاً اي جميع11
 ). و اشعيا نيز مي گويد كه ريشة يسا خواهد بود و آنكه براي حكمراني امت ها مبعوث شود، اميد امت ها بر وي خواهد بود12

 .اآلن خداي اميد، شما را از كمال خوشي و سالمتي در ايمان پر سازد تا به قوت روح القدس در اميد افزوده گرديد 13

 .ربارة شما يقين مي دانم كه خود از نيكويي مملّو و پر از كمال معرفت و قادر بر نصيحت نمودن يكديگر هستيدلكن اي برادران من، خود نيز د 14
  ليكن اي برادران بسيار جسارت ورزيده، من خود نيز به شما جزئي نوشتم تا شما را يادآوري نمايم به سبب آن فيضي كه خدا به من بخشيده است،15

 .م براي امت ها و كهانت انجيل خدا را بجا آورم تا هدية امت ها مقبول افتد، مقدس شده به روح القدس تا خادم عيسي مسيح شو16
 . پس به مسيح عيسي در كارهاي خدا فخر دارم17
  زيرا جرأت نمي كنم كه سخني بگويم جز در آن اموري كه مسيح بواسطة من به عمل آورد، براي اطاعت امت ها در قول و فعل،18

 .بحدي كه از اورشليم دور زده تا به اَليرِكُون بشارت مسيح را تكميل نمودم.  به قوت آيات و معجزات و به قوت روح خدا19
  اما حريص بودم كه بشارت چنان بدهم، نه در جايي كه اسم مسيح شهرت يافته بود، مبادا بر بنياد غيري بنا نمايم20

 .خواهند ديد و كساني كه نشنيدند، خواهند فهميد بر او را نيافتند،بلكه چنانكه مكتوب است آناني كه خ 21
 . بنابراين بارها از آمدن نزد شما ممنوع شدم22

 لكن چون اآلن مرا در اين ممالك ديگر جايي نيست و سالهاي بسيار است كه مشتاق آمدن نزد شما بوده ام، 23

د زيرا اميدوار هستم كه شما را در عبور مالقات كنم و شما مرا به آن سوي مشايعت نماييد، بعد از  هرگاه به اسپانيا سفر كنم، به نزد شما خواهم آم24
 .آنكه از مالقات شما اندكي سير شوم

 . لكن اآلن عازم اورشليم هستم تا مقدسين را خدمت كنم25
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 .رشليم بفرستند زيرا كه اهل مكادونيه و اخائيه مصلحت ديدند كه زكاتي براي مفلسين مقدسين او26
 بدين رضا دادند و بدرستي كه مديون ايشان هستند زيرا كه چون امت ها از روحانيت ايشان بهرمند گرديدند، الزم شد كه در جسمانيات نيز خدمت 27

 .ايشان را بكنند
 . پس چون اين را انجام دهم و اين ثمر را نزد ايشان ختم كنم، از راه شما به اسپانيا خواهم آمد28
 . و مي دانم وقتي كه به نزد شما آيم، در كمال بركت انجيل مسيح خواهم آمد29

 ، براي من نزد خدا در دعاها جد و جهد كنيد،)القدس(لكن اي برادران، از شما التماس دارم كه بخاطر خداوند ما عيسي مسيح و به محبت روح  30

 اورشليم مقبول مقدسين افتد، تا از نافرمانان يهوديه رستگار شوم و خدمت من در 31

 . تا برحسب ارادة خدا با خوشي نزد شما برسم و با شما استراحت يابم32
 . و خداي سالمتي با همة شما باد، آمين33

 
16  

 و خواهر ما فيبي را كه خادمة كليساي در كَنْخَرِيا است، به شما مي سپارم   1 

پذيريد و در هر چيزي كه به شما محتاج باشد او را اعانت كنيد، زيرا كه او بسياري را و خود مرا نيز معاونت  تا او را در خداوند بطور شايستة مقدسين ب2
 .مي نمود

 سالم برسانيد به پرِسكّال و اَكيال، همكاران من در مسيح عيسي 3

 .مة كليساهاي امت ها كه در راه جان من گردنهاي خود را نهادند و نه من به تنهايي ممنون ايشان هستم، بلكه ه4
 . كليسا را كه در خانة ايشان است و حبيب من اپينطُس را كه براي مسيح نوبر آسياست سالم رسانيد5
 . و مريم را كه براي شما زحمت بسيار كشيد، سالم گوييد6
 .     سوالن هستند و قبل از من در مسيح شدند و اَندرونِيكوس و يونياس خويشان مرا كه با من اسير مي بودند سالم نماييد كه مشهور در ميان ر7

 . و اَمپلياس را كه در خداوند حبيب من است، سالم رسانيد8
 . و اُوربانُس كه با ما در كار مسيح رفيق است و استاخيس حبيب مرا سالم نماييد9
 . و اَپلّيس آزموده شدة در مسيح را سالم برسانيد10
 .سالم دهيد و آناني را از اهل خانة نَرگَسوس كه در خداوند هستند سالم رسانيد و خويش من هيرديون را 11
 .كه در خداوند زحمت كشيده اند سالم گوييد؛ و پرسيس محبوبه را كه در خداوند زحمت بسيار كشيد سالم دهيد  طَريفَينا و طَرِيفُوسا را12
              .گوييد و روفُس برگزيدة در خداوند و مادر او و مرا سالم ب13

 .اَسنِكريطُس را و فَليكون و هرماس و پطْروباس و هرميس و برادراني كه با ايشانند سالم نماييد 14
 . فيلُولكُس را و جوليه و نيرياس و خواهرش و اولمپاس و همة مقدساني كه با ايشانند سالم برسانيد15
  .و جميع كليساهاي مسيح شما را سالم مي فرستند. د و يكديگر را به بوسة مقدسانه سالم نمايي16

لكن اي برادران از شما استدعا مي كنم آن كساني را كه منشأ تفاريق و لغزشهاي مخالف آن تعليمي كه شما يافته ايد مي باشند، مالحظه كنيد و از  17
 .ايشان اجتناب نماييد

 .     مي كنند بلكه شكم خود را به الفاظ نيكو و سخنان شيرين دلهاي ساده دالن مي فريبند زيرا كه چنين اشخاص خداوند ما عيسي مسيح را خدمت ن18

 .اما آرزوي اين دارم كه در نيكويي دانا و در بدي ساده دل باشيد. پس دربارة شما مسرور شدم.  زيرا كه اطاعت شما در جميع مردم شهرت يافته است19

 .فيض خداوند ما عيسي مسيح با شما باد . پايهاي شما خواهد ساييدو خداي سالمتي بزودي شيطان را زير 20

 .تيموتاؤس همكار من و لوقا و ياسون و سوسيپاطَرس كه خويشان منند شما را سالم مي فرستند 21
 . من طَرنيوس، كاتب رساله، شما  را در خداوند سالم مي گويم22
 .و اَرسطُس خزينه دار شهر و كُوارطُس برادر به شما سالم مي فرستند. ا را سالم   مي فرستد قايوس كه  مرا و تمام كليسا را ميزبان است، شم23
 قادر است كه شما را استوار سازد، برحسب بشارت من و موعظة عيسي مسيح، مطابق كشف آن سري كه از زمانهاي ازلي مخفي بود،  اآلن او را كه24

 فرمودة خداي سرمدي به جميع امت ها  بجهت ايمان آشكارا گرديد، بيا برحسب لكن در حال مكشوف شد و بوسيلة كتب ان25

  . خداي حكيم وحيد را بوسيلة عيسي مسيح تا ابداآلباد جالل باد، آمين26
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 قرنتيان رسالة اول پولس رسول به
 

  
  
1 

 پولُس به ارادة خدا رسولِ خوانده شدة عيسي مسيح و سوستْانِيس برادر،  1 

 كساني كه در هر جا نام خداوند ما عيسي  به كليساي خدا كه در قُرِنْتُس است، از مقدسين در مسيح عيسي كه براي تقدس خوانده شده اند، با همة 2
  .خوانند كه خداوند ما و خداوند ايشان استمسيح را مي 

 . فيض و سالمتي از جانب پدر ما خدا و عيسي مسيح خداوند بر شما باد3

  خداي خود را پيوسته شكر مي كنم دربارة شما براي آن فيض خدا كه در مسيح عيسي به شما عطا شده است، 4
  .   در هر معرفت زيرا شما از هر چيز در وي دولتمند شده ايد، در هر كالم و5
   چنانكه شهادت مسيح در شما استوار گرديد، 6
  . بحدي كه در هيچ بخشش ناقص نيستيد و منتظر مكاشفة خداوند ما  عيسي مسيح مي باشيد7
  . كه او نيز شما را تا به آخر استوار خواهد فرمود تا در روز خداوند ما عيسي مسيح بي مالمت باشيد8
 . را به شراكت پسر خود عيسي مسيح خداوند ما خوانده است امين است خدايي كه شما9

لكن اي برادران از شما استدعا دارم به نام خداوند ما عيسي مسيح كه همه يك سخن گوييد و شقاق در ميان شما نباشد، بلكه در يك فكر و يك رأي  10
  .كامل شويد

  . به من خبر رسيد كه نزاعها در ميان شما پيدا شده است زيرا كه اي برادران من، از اهل خانة خَلُوئي دربارة شما 11
  . غرض اينكه هر يكي از شما مي گويد كه من از پولس هستم، و من از اپلس، و من از كيفا، و من از مسيح12
   آيا مسيح منقسم شد؟ يا پولس در راه شما مصلوب گرديد؟ يا به نام پولس تعميد يافتيد؟13
  هيچ يكي از شما را تعميد ندادم جز كرسپس و قايوس،  خدا را شكر مي كنم كه 14
  . كه مبادا كسي گويد كه به نام خود تعميد دادم15
  . و خاندان اَستيفان را نيز تعميد دادم و ديگر ياد ندارم كه كسي را تعميد داده باشم16
 .كالم مبادا صليب مسيح باطل شود زيرا كه مسيح مرا فرستاد، نه تا تعميد دهم بلكه تا بشارت رسانم، نه به حكمت 17

  زيرا ذكر صليب براي هالكان حماقت است، لكن نزد ما كه ناجيان هستيم قوت خداست 18
  . حكمت حكما را باطل سازم و فهم فهيمان را نابود گردانم: زيرا مكتوب است 19
  نگردانيده است؟ كجا است حكيم؟ كجا كاتب؟ كجا مباحث اين دنيا؟ مگر خدا حكمت جهان را جهالت 20
 زيرا كه چون برحسب حكمت خدا، جهان از حكمت خود به معرفت خدا نرسيد، خدا بدين رضا داد كه بوسيلة جهالت موعظه، ايمانداران را نجات 21

  . بخشد
  . چونكه آيتي مي خواهند و يونانيان طالب حكمت هستند22
  . امت ها را جهالت است لكن ما به مسيح مصلوب وعظ مي كنيم كه يهود را لغزش و23
  . لكن دعوت شدگان را خواه يهود و خواه يوناني مسيح قوت خدا و حكمت خدا است24
 . زيرا كه جهالت خدا از انسان حكيمتر است و ناتواني خدا از مردم، تواناتر25

  .توان ني و بسياري شريف نيزيرا اي برادران دعوت خود را مالحظه نماييد كه بسياري بحسب جسم حكيم نيستند و بسياري  26
   بلكه خدا جهال جهان را برگزيد تا حكما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را برگزيد تا توانايان را رسوا سازد، 27
  .  و خسيسان دنيا و محقّران دنيا را برگزيد، بلكه نيستيها را تا هستيها را باطل گرداند28
  . د تا هيچ بشري در حضور او فخر نكن29
  . لكن از او شما هستيد در عيسي مسيح كه از جانب خدا براي شما حكمت شده است و عدالت قدسيت و فدا30
 . تا چنانكه مكتوب است هر كه فخر كند در خداوند فخر كند31

  
2 

  .م مي نمودمو من اي برادران، چون به نزد شما آمدم، با فضليت كالم يا حكمت نيامدم چون شما را به سر خدا اعال   1 
  . نكردم كه چيزي در ميان شما دانسته باشم جز عيسي مسيح و او را مصلوب  زيرا عزيمت2
   و من در ضعف و ترس و لرزش بسيار نزد شما شدم، 3
   و كالم و وعظ من به سخنان مقنع حكمت نبود، بلكه به برهان روح و قوت، 4
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5ت خدا تا ايمان شما در حكمت انسان نباشد بلكه در قو. 

  .لكن حكمتي بيان مي كنيم نزد كاملين، اما حكمتي كه از اين عالم نيست و نه از رؤساي اين عالم زايل مي گردند 6
   بلكه حكمت خدا را در سري بيان مي كنيم، يعني آن حكمت مخفي را كه خدا پيش از دهرها براي جالل ما مقدر فرمود،7
  .دانست زيرا اگر مي دانستند خداوند جالل را مصلوب نمي كردند كه احدي از رؤساي اين عالم آن را ن8
چيزهايي را كه چشمي نديد و گوشي نشنيد و به خاطر انساني خطور نكرد، يعني آنچه خدا براي دوستداران خود مهيا :  بلكه چنانكه مكتوب است9

  .كرده است
 . روح همه چيز حتّي عمقهاي خدا را نيز تفحص مي كند اما خدا آنها را به روح خود بر ما كشف نموده است، زيرا كه10

  .همچنين نيز امور خدا را هيچ كس ندانسته است، جز روح خدا. زيرا كيست از مردمان كه امور انسان را بداند جز روح انسان كه در وي مي باشد 11
  .ما فرموده است بدانيم ليكن ما روح جهان را نيافته ايم، بلكه آن روح كه از خداست تا آنچه خدا به 12
روحانيها را با روحانيها جمع مي   كه آنها را نيز بيان مي كنيم نه به سخنان آموخته شدة از حكمت انسان، بلكه به آنچه روح القدس مي آموزد و13

  . نماييم
  . فهميد زيرا حكم آنها از روح مي شود اما انسان نفساني امور روح خدا را نمي پذيرد زيرا كه نزد او جهالت است و آنها را نمي تواند14
  .  لكن شخص روحاني در همه چيز حكم مي كند و كسي را در حكم او نيست15
 . زيرا كيست كه فكر خداوند را دانسته باشد تا او را تعليم دهد؟ لكن ما فكر مسيح را داريم16

 
3 

  .ه چون جسمانيان و چون اطفال در مسيحو من اي برادران نتوانستم به شما سخن گويم چون روحانيان، بلك   1 
   و شما را به شير خوراك دادم نه به گوشت زيرا كه هنوز استطاعت آن نداشتيد بلكه الحال نيز نداريد، 2
  د؟آيا جسماني نيستيد و به طريق انسان رفتار نمي نمايي.  زيرا كه تا بحال جسماني هستيد، چون در ميان شما حسد و نزاع و جدايي ها است3
   زيرا چون يكي مي گويد من از پولس و ديگري من از اپلس هستم، آيا انسان نيستيد؟4

  .پس كيست پولس و اپلس؟ جز خادماني كه بواسطة ايشان ايمان آورديد و به اندازه اي كه خداوند به هر كس داد 5   
  .  من كاشتم و اپلس آبياري كرد لكن خدا نمو مي بخشيد6
  .چيزي است و نه آب دهنده بلكه خداي روياننده لهذا نه كارنده 7
  . و كارنده و سير آب كننده يك هستند، لكن هر يك اجرت خود را بحسب مشقّت خود خواهند يافت8
 . زيرا با خدا همكاران هستيم و شما زراعت خدا و عمارت خدا هستيد9

گري بر آن عمارت مي سازد؛ لكن هر كس با خبر باشد كه چگونه عمارت مي بحسب فيض خدا كه به من عطا شد، چون معمار دانا بنياد نهادم و دي 10
  .كند

  . زيرا بنيادي ديگر هيچ كس نمي تواند نهاد جز آنكه نهاده شده است، يعني عيسي مسيح11
   لكن اگر كسي بر آن بنياد، عمارتي از طال يا نقره يا جواهر يا چون يا گياه يا كاه بنا كند،12
ار خواهد شد، زيرا كه آن روز آن را ظاهر خواهد نمود، چونكه آن به آتش به ظهور خواهد رسيد و خود آتش، عمل هر كس را  كار هركس آشك13

  . خواهد آزمود كه چگونه است
  . اگر كاري كه كسي بر آن گذارده باشد بماند، اجر خواهد يافت14
 .جات يابد اما چنانكه از ميان آتش و اگر عمل كسي سوخته شود، زيان بدو وارد آيد، هر چند خود ن15

  آيا نمي دانيد كه هيكل خدا هستيد و روح خدا در شما ساكن است؟ 16
  . اگر كسي هيكل خدا را خراب كند، خدا او را هالك كند زيرا هيكل مقدس است و شما آن هستيد17
  .دارد، جاهل بشود تا حكيم گردداگر كسي از شما خود را در اين جهان حكيم پن!  زنهار كسي خود را فريب ندهد18
  .حكما را به مكر خودشان گرفتار مي سازد:  زيرا حكمت اين جهان نزد خدا جهالت است، چنانكه مكتوب است19
   .ار حكما را مي داند كه باطل استخداوند افك:  و ايضا20َ
  :پس هيچ كس در انسان فخر نكند، زيرا همه چيز از آن شما است 21
   خواه اپلس، خواه كيفا، خواه دنيا، خواه زندگي، خواه موت، خواه چيزهاي حال، خواه چيزهاي آينده، همه از آن شما است، خواه پولس،22
 . و شما از مسيح و مسيح از خدا  مي باشد23

 
4 

  .هر كس ما را چون خدام مسيح و وكالي كالم خدا بشمارد 1 
  . باشد و ديگر در وكال بازپرس مي شود كه هر يكي امين2
  . اما بجهت من كمتر چيزي است كه از شما يا از يوم بشر حكم كرده شوم، بلكه بر خود نيز حكم نمي كنم3
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  .  زيرا كه در خود عيبي نمي بينم، لكن از اين عادل شمرده نمي شوم، بلكه حكم كنندة من خداوند است4
اي ظلمت را روشن خواهد كرد و نيتهاي دلها را ظهور خواهد آورد؛ آنگاه هر كس را  لهذا پيش از وقت به چيزي حكم مكنيد تا خداوند بيايد كه خفاي5

 .مدح از خدا خواهد بود

اما اي برادران، اين چيزها را بطور مثَل به خود و اپلس نسبت دادم به خاطر شما تا دربارة ما آموخته شويد كه از آنچه مكتوب است تجاوز نكنيد و  6
  .كبر نكند براي يكي بر ديگريتا هيچ يكي از شما ت

 . زيرا كيست كه تو را برتري داد و چه چيز داري كه نيافتي؟ پس چون يافتي، چرا فخر مي كني كه گويا نيافتي7

  .الحال سير شده و دولتمند گشته ايد و بدون ما سلطنت مي كنيد؛ و كاشكه سلطنت مي كرديد تا ما نيز با شما سلطنت مي كرديم 8
ن مي برم كه خدا ما رسوالن را آخر همه عرضه داشت مثل آناني كه فتواي موت بر ايشان شده است، زيرا كه جهان و فرشتگان و مردم را  زيرا گما9

  .تماشاگاه شده ايم
  .هستيم، لكن شما در مسيح دانا هستيد؛ ما ضعيف لكن شما توانا؛ شما عزيز اما ما ذليل  ما به خاطر مسيح جاهل10
  ن ساعت گرسنه و تشنه و عريان و كوبيده و آواره هستيم، تا به همي11
  . و به دستهاي خود كار كرده، مشقّت مي كشيم و دشنام شنيده، بركت مي طلبيم و مظلوم گرديده، صبر مي كنيم12
 . چون افترا بر ما مي زنند، نصيحت مي كنيم و مثل قاذورات دنيا و فضالت همه چيز شده ايم تا به حال13

  .ين را نمي نويسم تا شما را شرمنده سازم بلكه چون فرزندان محبوب خود تنبيه مي كنمو ا 14
  زيرا هر چند هزاران استاد در مسيح داشته باشيد لكن پدران بسيار نداريد، زيرا كه من شما را در مسيح عيسي به انجيل توليد نمودم،15
  .  پس از شما التماس مي كنم كه به من اقتدا نماييد16
 براي همين تيموتاؤس را نزد شما فرستادم كه اوست فرزند محبوب من و امين در خداوند تا راههاي مرا در مسيح به ياد شما بياورد، چنانكه در 17

  .هر جا و در هر كليسا تعليم مي دهم
  .    اما بعضي تكبر مي كنند به گمان آنكه من نزد شما نمي آيم18
  .د، اگر خداوند بخواهد و خواهم دانست نه سخن متكبران را بلكه قوت ايشان را لكن بزودي نزد شما خواهم آم19
  . زيرا ملكوت خدا به زبان نيست بلكه در قوت است20
  چه خواهش داريد آيا با چون نزد شما بيايم يا با محبت و روح حلم؟21

 
5 

را داشته  ان زنايي كه در ميان امت ها هم نيست؛ كه شخصي زن پدر خودفي الحقيقه شنيده مي شود كه در ميان شما زنا پيدا شده است، و چن 1 
  . باشد

  . و شما فخر مي كنيد بلكه ماتم هم نداريد، چنانكه بايد تا آن كسي كه اين عمل را كرد از ميان شما بيرون شود2
  .ر حق كسي كه اين را چنين كرده است زيرا كه من هر چند در جسم غايبم، اما در روح حاضرم؛ و اآلن چون حاضر، حكم كردم د3
   به نام خداوند ما عيسي مسيح هنگامي كه شما با روح من با قوت خداوند ما عيسي مسيح جمع شويد،4
 . كه چنين شخص به شيطان سپرده شود بجهت هالك جسم تا روح در روز خداوند عيسي نجات يابد5

  ميرمايه، تمام خمير را مخمر مي سازد؟آيا آگاه نيستيد كه اندك خ. فخر شما نيكو نيست 6
  . پس خود را از خميرماية پاك سازيد تا فطير تازه باشيد، چنانكه بي خميرمايه هستيد زيرا كه فصَح ما مسيح در راه ما ذبح شده است7
  . پس عيد را نگاه داريم نه به خميرماية بدي و شرارت، بلكه به فطير ساده دلي و راستي8

  .اله به شما نوشتم كه با زانيان معاشرت نكنيدو در آن رس 9
  . لكن نه مطلقاَ با زانيان اين جهان و طمعكاران و يا ستمكاران يا بت پرستان، كه در اين صورت مي بايد از دنيا بيرون شويد10
فحاش يا ميگسار يا ستمگر باشد، با چنين  لكن اآلن به شما مي نويسم كه اگر كسي كه به برادر ناميده مي شود، زاني يا طماع يا بت پرست يا 11

  .  شخص معاشرت مكنيد بلكه غذا هم مخوريد
  آيا شما بر اهل داخل داوري نمي كنيد؟ . زيرا مرا چه كار است كه بر آناني كه خارج اند داوري كنم 12
 .پس آن شرير را از ميان خود برانيد.  لكن آناني را كه خارج اند خداداوري خواهد كرد13

  
6 

  آيا كسي از شما چون بر ديگري مدعي باشد، جرأت دارد كه مرافعه برد پيش ظالمان نه نزد مقدسان؟   1 
   يا نمي دانيد كه مقدسان، دنيا را داوري خواهند كرد؛ و اگر دنيا از شما حكم يابد، آيا قابل مقدمات كمتر نيستيد؟2
  رد تا چه رسد به امور روزگار؟ آيا نمي دانيد كه فرشتگان را داوري خواهيم ك3
   پس چون در مقدمات روزگار مرافعه داريد، آيا آناني را كه در كليسا حقير شمرده مي شوند، مي نشانيد؟4
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   بجهت انفعال شما مي گويم، آيا در ميان شما يك نفر دانا نيست كه بتواند در ميان برادران خود حكم كند؟ 5
 !ه مي رود و آن هم نزد بي ايمانان بلكه برادر با برادر به محاكم6

  چرا بيشتر مظلوم نمي شويد و چرا بيشتر مغبون نمي شويد؟. بلكه اآلن شما را بالكلّيه قصوري است كه با يكديگر مرافعه داريد 7
  ! بلكه شما ظلم مي كنيد و مغبون مي سازيد و اين را نيز به برادران خود8
  ت خدا نمي شوند؟ فريب مخوريد، زيرا فاسقان و بي پرستان و زانيان و متنعمان و لواط آيا نمي دانيد كه ظالمان وارث ملكو9
  . و دزدان و طمعكاران و ميگساران و فحاشان و ستمگران وارث ملكوت خدا نخواهند شد10
  .وند و به روح خداي ما و بعضي از شما چنين مي بوديد لكن غسل يافته و مقدس گرديده و عادل كرده شده ايد به نام عيسي خدا11

  .   همه چيز براي من رواست، ليكن نمي گذارم كه چيزي بر من تسلّط يابد. همه چيز براي من جايز است لكن هر چيز براي من مفيد نيست 12
ه براي خداوند است و اما جسم براي زنا نيست، بلك. خوراك براي شكم است و شكم براي خوراك، لكن خدا اين و آن فاني را فاني خواهد ساخت13

  .خداوند براي جسم
  . و خدا خداوند را برخيزانيد و ما را نيز به قوت خود خواهد برخيزانيد14
  ! آيا نمي دانيد كه بدنهاي شما اعضاي مسيح است؟ پس آيا اعضاي مسيح را برداشته اعضاي فاحشه گردانم؟ حاشا15
  .ي يكتن باشد؟ زيرا مي گويد هر دو يك تن خواهند بود آيا نمي دانيد كه هر كه با فاحشه پيوندد، با و16
  . لكن كسي كه با خداوند پيوندد يكروح است17
  . هر گناهي كه آدمي مي كند بيرون از بدن است، لكن زاني بر بدن خود گناه مي ورزد.  از زنا بگريزيد18
  دا يافته ايد و از آن خود نيستيد؟ آيا نمي دانيد كه بدن شما هيكل روح القدس است كه در شما است كه از خ19
 . زيرا كه به قيمتي خريده شديد، پس خدا را به بدن خود تمجيد نماييد20

  
7 

  .مرد را نيكو است زن را لمس نكند: اما دربارة آنچه براي من نوشته بوديد 1 
  . لكن بسبب زنا، هر مرد زوجة خود را بدارد و هر زن شوهر خود را بدارد2
3شوهر را و شوهر حق زن را ادا نمايد و همچنين زن حق .  
   زن بر بدن خود مختار نيست بلكه شوهرش، و همچنين مرد نيز اختيار بدن خود را ندارد بلكه زنش، 4
ه سبب  از يكديگر جدايي مگزينيد مگر مدتي به رضاي طرفين تا براي روزه و عبادت فارغ باشيد؛ و باز با هم پيونديد مبادا شيطان شما را ب5

  .ناپرهيزي شما در تجربه اندازد
   لكن اين را مي گويم به طريق اجازه نه به طريق حكم،6
  .لكن هر كس نعمتي خاصّ از خدا دارد، يكي اين چنين و ديگري چنان.  اما مي خواهم كه همة مردم مثل خودم باشند7
  .  من بمانند لكن به مجردين و بيوه زنان مي گويم كه ايشان را نيكو است كه مثل8
  . لكن اگر پرهيز ندارند، نكاح بكنند زيرا كه نكاح از آتشِ هوس بهتر است9
   اما منكوحان را حكم مي كنم و نه من بلكه خداوند كه زن از شوهر خود     جدا نشود؛10
 . و اگر جدا شود، مجرد بماند يا با شوهر خود صلح كند؛ و مرد نيز زن خود را جدا نسازد11

  .يگران را من مي گويم نه خداوند كه اگر كسي از برادران زني بي ايمان داشته باشد و آن زن راضي باشد كه با وي بماند، او را جدا نمسازدو د 12
  . و زني كه شوهر بي ايمان داشته باشد و او راضي باشد كه با وي بماند، از شوهر خود جدا نشود13
مي گردد و اگر نه اوالد شما ناپاك مي بودند، لكن الحال  ود مي شود و زن بي ايمان از برادر مقدس زيرا كه شوهر بي ايمان از زن مقدس خ14

  .مقدسند
  .  اما اگر بي ايمان جدايي نمايد، بگذارش كه بشود زيرا برادر يا خواهر در اين صورت مقيد نيست و خدا ما را به سالمتي خوانده است15
 كه شوهرت را نجات خواهي داد، يا چه داني اي   مرد كه زن خود را نجات خواهي داد؟ زيرا كه تو چه داني اي زن 16

مگر اينكه به هر طور كه خداوند به هر كس قسمت فرموده و به همان حالت كه خدا هر كس را خوانده باشد، بدينطور رفتار بكند؛ و همچنين در همة  17
  .كليساها امر مي كنم

  .ده شود، نامختون نگردد و اگر كسي در نامختوني خوانده شود، مختون نشود اگر كسي در مختوني خوان18
  . ختنه چيزي نيست و نامختوني هيچ، بلكه نگاه داشتن امرهاي خدا19
  .  هر كس در هر حالتي كه خوانده شده باشد، در همان بماند20
  .د شوي، آن را اُولي تر استعمال كن اگر در غالمي خوانده شدي تو را باكي نباشد، بلكه اگر هم مي تواني آزا21
  . زيرا غالمي كه در خداوند خوانده شده باشد، آزاد خداوند است؛ و همچنين شخصي آزاد كه خوانده شد، غالم مسيح است22
  . به قيمتي خريده شديد، غالم انسان نشويد23
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 . اي برادران هر كس در هر حالتي كه خوانده شده باشد، در آن نزد خدا بماند24

  .لكن چون از خداوند رحمت يافتم كه امين باشم، رأي مي دهم. اما دربارة باكره ها حكمي از خداوند ندارم 25   
  .     پس گمان مي كنم كه بجهت تنگي اين زمان، انسان را نيكو است كه همچنان بماند26
  . اگر با زن بسته شدي، جدايي مجوي و اگر از زن جدا هستي ديگر زن مخواه27
ولي چنين در جسم زحمت خواهند كشيد، ليكن من بر شما شفقت .  لكن هرگاه نكاح كردي، گناه نورزيدي و هرگاه باكره منكوحه گرديد، گناه نكرد28

 .دارم

  اما اي برادران، اين را مي گويم وقت تنگ است تا بعد از اين آناني كه زن دارند مثل بي زن باشند 29
  ن و خوشحاالن مثل ناخوشحاالن و خريداران چون غير مالكان باشند،  و گريانان چون ناگريانا30
 . و استعمال كنندگان اين جهان مثل استعمال كنندگان نباشند، زيرا كه صورت اين جهان درگذر است31

  وند را بجويد؛شخص مجرد در امور خداوند مي انديشد كه چگونه رضامندي خدا. اما خواهشِ اين دارم كه شما بي انديشه باشيد 32
  . و صاحب زن در امور دنيا مي انديشد كه چگونه زن خود را خوش بسازد33
 در ميان زن منكوحه و باكره نيز تفاوتي است، زيرا باكره در امور خداوند مي انديشد تا هم در تن و هم در روح مقدس باشد؛ اما منكوحه در امور 34

   .دنيا مي انديشد تا شوهر خود را خوش سازد
 . اما اين را براي نفع شما مي گويم نه آنكه دامي بر شما نهم بلكه نظر به شايستگي و مالزمت خداوند، بي تشويش35

لكن هرگاه كسي گمان برد كه با باكرة خود ناشايستگي مي كند، اگر به حد بلوغ رسيد ناچار است از چنين شدن، آنچه خواهد بكند؛ گناهي نيست؛  36
  .دبگذار نكاح كنن

 اما كسي كه در دل خود پايدار است و احتياج ندارد بلكه در ارادة خود مختار است و در دل خود جازم است كه باكرة خود را نگاه دارد، نيكو مي 37
  .كند

 . پس هم كسي كه به نكاح دهد، نيكو مي كند و كسي كه به نكاح ندهد، نيكوتر مي نمايد38

  .اما هرگاه شوهرش مرد آزاد گرديد تا به هر كه بخواهد منكوحه شود، ليكن در خداوند فقط. بسته استزن مادامي كه شوهرش زنده است،  39
  . اما بحسب رأي من خوشحال تر است، اگر چنين بماند و من نيز گمان مي برم كه روح خدا را دارم40
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  تكبر است، اما دربارة قرباني هاي بتها، مي دانيم كه همه علم داريم و علم باعث 1 

  . لكن محبت بنا مي كند
  . اگر كسي گمان برد كه چيزي مي داند، هنوز هيچ نمي داند، بطوري كه بايد دانست2
 . اما اگر كسي خدا را محبت نمايد، نزد او معروف مي باشد3

  . يكي نيستپس دربارة خوردن قرباني هاي بتها، مي دانيم كه بت در جهان چيزي نيست و اينكه خدايي جز  4
   زيرا هر چند هستند كه به خدايان خوانده مي شوند، چه در آسمان و چه در زمين، چنانكه خدايان بسيار و خداوندان بسيار مي باشند،5
 .او هستيم لكن ما را يك خداست يعني پدر كه همه چيز از اوست و ما براي او هستيم، و يك خداوند يعني عيسي مسيح كه همه چيز از اوست و ما از 6

ولي همه را اين معرفت نيست، زيرا بعضي تا به حال به اعتقاد اينكه بت هست، آن را چون قرباني بت مي خورند و ضمير ايشان چون ضعيف است  7
  .نجس مي شود

  . اما خوراك، ما را مقبول خدا نمي سازد زيرا كه نه به خوردن بهتريم و نه به ناخوردن بدتر8
  .مبادا اختيار شما باعث لغزش ضعفا گردد لكن احتياط كنيد 9
   زيرا اگر كسي تو را كه صاحب علم هستي بيند كه در بتكده نشسته اي، آيا ضمير آن كس كه ضعيف است به خوردن قرباني بتها بنا نمي شود؟10
  . و از علم تو آن برادر ضعيف كه مسيح براي او مرد هالك خواهد شد11
  .گناه ورزيديد و ضماير ضعيفشان صدمه رسانيديد، همانا به مسيح خطا نموديد و همچنين چون به برادران 12
 . بنابراين، اگر خوراك باعث لغزش برادر من باشد، تا به ابد گوشت نخواهم خورد تا برادر خود را لغزش ندهم13

  
9 
  مل من در خداوند نيستيد؟آيا رسول نيستم؟ آيا آزاد نيستم؟ آيا عيسي مسيح خداوند ما را نديدم؟ آيا شما ع  1  
  . هرگاه ديگران را رسول نباشم، البتّه شما را هستم زيرا كه مهر رسالت من در خداوند شما هستيد2
   حجت من بجهت آناني كه مرا امتحان مي كنند اين است3
   كه آيا اختيار خوردن و آشاميدن نداريم؟4
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فته، همراه خود ببريم، مثل ساير رسوالن و برادران خداوند و كيفا؟ يا من و برنابا به تنهايي  آيا اختيار نداريم كه خواهر ديني خود را به زني گر5
  مختار نيستيم كه كار كنيم؟

كيست كه هرگز از خرجي خود جنگ كند؟ يا كيست كه تاكستاني غرس نموده، از ميوه اش نخورد؟ يا كيست كه گله اي را بچراند و از شير گله  7
  ننوشد؟

  ن را بطور انسان مي گويم يا شريعت نيز اين را نمي گويد؟ آيا اي8
  آيا خدا در فكر گاوان مي باشد؟.  زيرا كه در تورات موسي مكتوب است كه گاو را هنگامي كه خرمن را خرد مي كند، دهان مبند9
شخم نمايد و خردكنندة خرمن در اميد يافتن قسمت  يا محض خاطر ما اين را نمي گويد؟ بلي براي ما مكتوب است كه شخم كننده مي بايد به اميد، 10

  . خود باشد
   چون ما روحانيها را براي شما كاشتيم، آيا امر بزرگي است كه ما جسمانيهاي شما را درو كنيم؟11
متحمل مي شويم، مبادا انجيل  اگر ديگران در اين اختيار بر شما شريكند، آيا نه ما بيشتر؟ ليكن اين اختيار را استعمال نكرديم، بلكه هر چيز را 12

 .مسيح را تعويق اندازيم

  .آيا نمي دانيد كه هر كه در امور مقدس مشغول باشد، از هيكل مي خورد و هر كه خدمت مذبح كند، از مذبح نصيبي مي دارد 13
  (. و همچنين خداوند فرمود كه هر كه به انجيل اعالم نمايد، از انجيل معشيت يابد14
چيك از اينها را استعمال نكردم و اين را به قصد ننوشتم تا با من چنين شود، زيرا كه مرا مردن بهتر است از آنكه كسي فخر مرا باطل  ليكن من هي15

  .گرداند
  .   زيرا هرگاه بشارت دهم، مرا فخر نيست چونكه مرا ضرورت افتاده است، بلكه واي بر من اگر بشارت ندهم16
  . كنم اجرت دارم، لكن اگر كرهاَ باشد وكالتي به من سپرده شد زيرا هرگاه اين را طوعا17َ
  در اين صورت، مرا چه اجرت است تا آنكه چون بشارت مي دهم، انجيل مسيح را بي خرج سازم و اختيار خود را در انجيل استعمال نكنم؟18

  . سود برمزيرا با اينكه از همه كس آزاد بودم، خود را غالم همه گردانيدم تا بسياري را 19
   و يهود را چون يهود گشتم تا يهود را سود برم و اهل شريعت را مثل اهل شريعت تا اهل شريعت را سود برم؛20
   و بي شريعتيان را چون بي شريعتيان شدم، هرچند نزد خدا بي شريعت نيستم، بلكه شريعت مسيح در من است، تا بي شريعتيان را سود برم؛ 21
  . تا ضعفا را سود برم؛ همه كس را همه چيز گرديدم تا به هر نوعي بعضي را برهانم ضعفا را ضعيف شدم 22
 . اما همه كار را بجهت انجيل مي كنم تا در آن شريك گردم23

  . به اينطور شما بدويد تا به كمال ببريد. آيا نمي دانيد آناني كه در ميدان مي دوند، همه مي دوند لكن يك نفر انعام را مي برد 24
  . و هر كه ورزش كند در هر چيز رياضت مي كشد؛ اماايشان تا تاج فاني را بيابند لكن ما تاج غيرفاني را25

  .پس من چنين ميدوم، نه چون كسي كه شك دارد؛ و مشت مي زنم نه آنكه به هوا بزنم  26
 .وعظ نمودم، خود محروم شوم بلكه تن خود را زبون مي سازم و آن را در بندگي مي دارم، مبادا چون ديگران را 27
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  زيرا اي برادران نمي خواهم شما بي خبر باشيد از اينكه پدران ما همه زير ابر بودند و همه از دريا عبور نمودند  1  
   و همه به موسي تعميد يافتند در ابر و در دريا؛2
   و همه همان خوراك روحاني را خوردند3
  .ند، زيرا كه مي آشاميدند از صخرة روحاني كه از عقب ايشان مي آمد و آن صخره مسيح بود و همه همان شُرب روحاني را نوشيد4
 . ليكن از اكثر ايشان خدا راضي نبود، زيرا كه در بيابان انداخته شدند5

  و اين امور نمونه ها براي ما شد تا ما خواهشمند بدي نباشيم، چنانكه ايشان بودند؛ 6
  . قوم به اكل و شرب نشستند و براي لهو ولعب برپا شدند: عضي از ايشان، چنانكه مكتوب است و نه بت پرست شويد، مثل ب7
  .  و نه زنا كنيم چنانكه بعضي از ايشان كردند و در يك روز بيست و سه هزار نفر هالك گشتند8
  . و نه مسيح را تجربه كنيم، چنانكه بعضي از ايشان كردند و از مارها هالك گرديدند9
 . و نه همهمه كنيد، چنانكه بعضي از ايشان كردند و هالك كننده ايشان را هالك كرد10

  .رسيده است و اين همه بطور مثَل بديشان واقع شد و براي تنبيه ما مكتوب گرديد كه اواخر عالم به ما 11
  .  پس آنكه گمان برد كه قايم است، باخبر باشد كه نيفتد12
اما خدا امين است كه نمي گذارد شما فوق طاقت خود آزموده شويد، بلكه باتجربه مفري . ناسب بشر باشد، شما را فرو نگرفت هيچ تجربه جز آنكه م13

 .نيز مي سازد تا ياراي تحمل آن را داشته باشيد

  .لهذا اي عزيزان من از بت پرستي بگريزيد 14
  .يمخود حكم كنيد بر آنچه مي گو:  به خردمندان سخن مي گويم15
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   پيالة بركت كه آن را تبرك مي خوانيم، آيا شراكت در خون مسيح نيست؟ و ناني را كه پاره كنيم، آيا شراكت در بدن مسيح ني؟16
  . زيرا كه ما بسياريم، يك نان و يكتن مي باشيم چونكه همه از يك نان قسمت مي يابيم17
   ها شريك قربانگاه نيستند؟    آيا خورندگان قرباني!  اسرائيل جسماني را مالحظه كنيد18
   پس چه گويم؟ آيا بت چيزي مي باشد؟ يا قرباني بت چيزي است؟19
  .    بلكه آنچه امت ها قرباني مي كنند، براي ديوها مي گذارند نه براي خدا؛ و نمي خواهم شما شريك ديوها باشيد!  ني20
  .بنوشيد؛ و هم از مايده خداوند و هم از مايدة ديوها نمي توانيد قسمت برد محال است كه هم از پيالة خداوند و هم از پيالة ديوها 21
  آيا خداوند را به غيرت مي آوريم يا از او تواناتر مي باشيم؟22

  .همه چيز جايز است، ليكن همه مفيد نيست؛ همه رواست، ليكن همه بنا نمي كند 23
  . هر كس نفع خود را نجويد، بلكه نفع ديگري را24
  .ر آنچه در قصابخانه مي فروشند، بخوريد و هيچ مپرسيد به خاطر ضمير ه25
  . آن از آن خداوند است  زيرا كه جهان و پري26
  .  هرگاه كسي از بي ايمانان از شما وعده خواهد و مي خواهيد برويد، آنچه نزد شما گذارند بخوريد و هيچ نپرسيد بجهت ضمير27
  .ن قرباني بت است، مخوريد به خاطر آن كس كه خبر داد و بجهت ضمير، زيرا كه جهان و پري آن از آن خداوند است اما اگر كسي به شما گويد اي28
   اما ضمير مي گويم نه از خودت بلكه ضمير آن ديگر؛ زيرا چرا ضمير ديگري بر آزادي من حكم كند؟29
   كه من براي آن شكر مي كنم؟ و اگر من به شكر بخورم، چرا بر من افترا زنند به سبب آن چيزي30
  . پس خواه بخوريد؟ خواه بنوشيد، خواه هر چه كنيد، همه را براي جالل خدا بكنيد31
  . يهوديان و يونانيان و كليساي خدا را لغزش مدهيد32
 .ند چنانكه من نيز در هر كاري همه را خوش مي سازم و نفع خود را طالب نيستم، بلكه نفع بسياري را تا نجات ياب33
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 .پس اقتدا به من نماييد چنانكه من نيز به مسيح مي كنم   1 

 .اما اي برادران شما را تحسين مي نمايم از اين جهت كه در هر چيز مرا ياد مي داريد و اخبار را بطوري كه به شما سپردم، حفظ مي نماييد 2

  .      د و سر مسيح، خدااما مي خواهم شما بدانيد كه سر هر مرد، مسيح است و سر زن، مر 3
  . هر مردي كه سر پوشيده دعا يا نبوت كند، سر خود را رسوا مي نمايد4
  . اما هر زني كه سر برهنه دعا يا نبوت كند، سر خود را رسوا مي سازد، زيرااين چنان است كه تراشيده شود5
  .ن يا تراشيدن قبيح است، بايد بپوشد زيرا اگر زن نمي پوشد، موي را نيز بِبرد؛ و اگر زن را موي بريد6
  . زيرا مرد را نبايد سر خود را بپوشد چونكه او صورت و جالل خداست، اما زن جالل مرد است7
  .  زيرا كه مرد از زن نيست بلكه زن از مرد است8
  .  و نيز مرد بجهت زن آفريده نشد، بلكه زن براي مرد9
  . اشته باشد به سبب فرشتگان از اين جهت زن مي بايد عزّتي بر سر د10
  .  ليكن زن از مرد جدا نيست و مرد هم از زن جدا نيست در خداوند11
 . زيرا چنانكه زن از مرد است، همچنين مرد نيز بوسيلة زن، ليكن همه چيز از خدا12

  آيا شايسته است كه زن ناپوشيده نزد خدا دعا كند؟ : در دل خود انصاف دهيد 13
  ت شما را نمي آموزد كه اگر مرد موي دراز دارد، او را عار باشد؟ آيا خود طبيع14
   و اگر زن موي دراز، او را فخر است، زيرا كه موي بجهت پرده بدو داده شد؟ 15
 . و اگر كسي ستيزه گر باشد، ما و كليساهاي خدا را چنين عادتي نيست16

  . نم، زيرا كه شما نه از براي بهتري بلكه براي بدتري جمع مي شويدليكن چون اين حكم را به شما مي كنم، شما را تحسين نمي ك 17
  . زيرا اوالً هنگامي كه شما در كليسا جمع مي شويد، مي شنوم كه در ميان شما شقاقها روي مي دهد و قدري از آن را باور مي كنم18
  .ا ظاهر گردند از آن جهت كه الزم است در ميان شما بدعتها نيز باشد تا كه مقبوالن از شم19
  يك جا جمع مي شويد، ممكن نيست كه شام خداوند خورده شود،   پس چون شما در20
  .  زيرا كه در وقت خوردن هر كس شام خود را پيشتر مي گيرد و يكي گرسنه و ديگري مست مي شود21
ني را كه ندارند شرمنده مي سازيد؟ به شما چه بگويم؟ آيا  مگر خانه ها براي خوردن و آشاميدن نداريد؟ يا كليساي خدا را تحقير مي نماييد و آنا22

 !در اين امر شما را تحسين نمايم، تحسين نمي نمايم

  زيرا من از خداوند يافتم، آنچه به شما نيز سپردم كه عيسي خداوند در شبي كه او را تسليم كردند، نان را گرفت 23
  .اين را به يادگاري من بجا آريد. اين است بدن من كه براي شما پاره مي شود. بگيريد بخوريد:   و شكر نموده، پاره كرد و گفت24
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  .به يادگاری من بکنيدهرگاه اين را بنوشيد، . اين پياله عهد جديد است در خون من:  و همچنين پياله را نيز بعد از شام و گفت25
 . را ظاهر مي نماييد تا هنگامي كه باز آيدموت خداوندرا بخوريد و اين پياله را بنوشيد،  زيرا هر گاه اين نان 26
  . پس هر كه بطور ناشايسته نان را بخورد و پيالة خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود 27
  . اما هر شخص خود را امتحان كند و بدينطرز از آن نان بخورد و از آن پياله بنوشد28
  .اي خود را مي خورد و مي نوشد اگر بدن خداوند را تمييز نمي كند زيرا هر كه مي خورد و مي نوشد، فتو29 

  . از اين سبب بسياري از شما ضعيف و مريض اند و بسياري خوابيده اند30
  .     اما اگر بر خود حكم مي كرديم، حكم بر ما نمي شد31
  .نيا بر ما حكم شود لكن هنگامي كه بر ما حكم مي شود،  از خداوند تأديب مي شويم مبادا با اهل د32

  .لهذا اي برادران من، چون بجهت خوردن جمع مي شويد، منتظر يكديگر باشيد 33
 .و چون بيايم، مابقي را منتظم خواهم نمود.  و اگر كسي گرسنه باشد، در خانه بخورد، مبادا بجهت عقوبت جمع شويد34
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  .     ا بي خبر باشيداما دربارة عطاياي روحاني، اي برادران نمي خواهم شم 1 
  . مي دانيد كه هنگامي كه امت ها مي بوديد، به سوي بتهاي گنگ برده مي شديد بطوري كه شما را مي بردند2
 .نمي گويد و احدي جز به روح القدس عيسي را خداوند نمي تواند گفت  پس شما را خبر مي دهم كه هر كه متكلّم به روح خدا باشد، عيسي را اَناتيما3

  . و نعمتها انواع است ولي روح همان 4
  . و خدمتها انواع است اما خداوند همان5
  . و عملها انواع است لكن همان خدا همه را در همه عمل مي كند6
  .  ولي هر كس را ظهور روح بجهت منفعت عطا مي شود7
  .ان روح زيرا يكي را بوساطت روح، كالم حمكت داده مي شود و ديگري را كالم علم، بحسب هم8
  . و يكي را ايمان به همان روح و ديگري را نعمتهاي شفا دادن به همان روح9
  . و يكي را قوت معجزات و ديگري را نبوت و يكي را تمميز ارواح و ديگري را اقسام زبانها و ديگري را ترجمة زبانها10
 . خود تقسيم مي كند لكن در جميع اينها همان يك  فاعل است كه هر كس را فرداً بحسب ارادة11

  . زيرا چنانكه بدن يك است و اعضاي متعدد دارد و تمامي اعضاي بدن اگرچه بسيار است يكتن مي باشد، همچنين مسيح نيز مي باشد 12
  . انيده شديم زيرا كه جميع ما به يك روح در يك بدن تعميد يافتيم، خواه يهود، خواه يوناني، خواه غالم، خواه آزاد و همه از يك روح نوش13
  . زيرا بدن يك عضو نيست بلكه بسيار است14
   اگر پا گويد چونكه دست نيستم از بدن نمي باشم، آيا بدين سبب از بدن نيست؟ 15
   و اگر گوش گويد چونكه چشم نيم از بدن نيستم، آيا بدين سبب از بدن نيست؟16
  يدن بودي كجا مي بود بوييدن؟ اگر تمام بدن چشم بودي، كجا مي بود شنيدن و اگر همه شن17
  . لكن الحال خدا هر يك از اعضا را در بدن نهاد بر حسب ارادة خود18
   و اگر همه يك عضو بودي بدن كجا مي بود؟19
  .  اما اآلن اعضا بسيار است ليكن بدن يك20
  .ما ندارم و چشم دست را نمي تواند گفت كه محتاج تو نيستم يا سر پايها را نيز كه احتياج به ش21
  . بلكه عالوه بر اين، آن اعضاي بدن كه ضعيفتر مي نمايند، الزم تر مي باشند22
  .  و آنها را كه پست تر اجزاي بدن مي پنداريم، عزيزتر مي داريم و اجزاي قبيح ما جمالِ افضل دارد23
  قص را بيشتر حرمت داد، لكن اعضاي جميلة ما را احتياجي نيست، بلكه خدا بدن را مرتّب ساخت بقسمي كه نا24
  . تا كه جدايي در بدن نيفتد، بلكه اعضا به برابري در فكر يكديگر باشند25
 . و اگر يك عضو دردمند گردد، ساير اعضا با آن همدرد باشند و اگر عضوي عزّت يابد، باقي اعضا با او به خوشي آيند26

  .اما شما بدن مسيح هستيد و فرداً اعضاي آن مي باشيد 27
  .اول رسوالن، دوم انبيا، سوم معلّمان، بعد قوات، پس نعمتهاي شفا دادن و اعانات و تدابير و اقسام زبانها:  و خدا قرار داد بعضي را در كليسا28
   آيا همه رسول هستند، يا همه انبيا، يا همه معلمان، يا همه قوات؟29
   هستند، يا همه ترجمه مي كنند؟  يا همه نعمتهاي شفا دارند، يا همه به زبانها متكلّم30
 .لكن نعمتهاي بهتر را به غيرت بطلبيد و طريق افضل را نيز به شما نشان مي دهم 31

 
13 

913



  . اگر به زبانهاي مردم و فرشتگان سخن گويم و محبت نداشته باشم، مثل نحاس صدا دهنده و سنج فغان كننده شده ام  1  
  .رار و همة علم را بدانم و ايمان كامل داشته باشم بحدي كه كوهها را نقل كنم و محبت نداشته باشم، هيچ هستم و اگر نبوت داشته باشم و جميع اس2
  .  و اگر جميع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم، هيچ سود نمي برم3
   محبت كبر و غرور ندارد؛ محبت حليم و مهربان است؛ محبت حسد نمي برد؛4
   اطوار ناپسنديده ندارد و نفع خود را طالب نمي شود؛ خشم نمي گيرد و سوءظن ندارد؛5
   از ناراستي خوشوقت نمي گردد، ولي با راستي شادي مي كند؛6
 . باشد در همه چيز صبر مي كند و همه را باور مي نمايد؛ در همه حال اميدوار مي باشد و هر چيز را متحمل مي7

  .محبت هرگز ساقط نمي شود و اما اگر نبوتها باشد، نيست خواهد شد و اگر زبانها، انتها خواهد پذيرفت و اگر علم، زايل خواهد گرديد 8
   زيرا جزئي علمي داريم و جزئي نبوت مي نماييم،   9
  . لكن هنگامي كه كامل آيد، جزئي نيست خواهد گرديد10
اما چون مرد شدم، كارهاي طفالنه را ترك . ون طفل حرف مي زدم و چون طفل فكر مي كردم و مانند طفل تعقّل مي نمودم زماني كه طفل بودم، چ11

  . كردم
په بطور معما مي بينيم، لكن آن وقت روبرو؛ اآلن جزئي معرفتي دارم، لكن آن وقت خواهم شناخت، چنانكه نيز شناخته شده   زيرا كه الحال در آين12
  . ام
 .اما بزرگتر از اينها محبت است. يعني ايمان و اميد و محبت:  و الحال اين سه چيز باقي است13
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  .در پي محبت بكوشيد و عطاياي روحاني را به غيرت بطلبيد، خصوصاً اينكه نبوت كنيد 1 
  .ي فهمد ليكن در روح به اسرار تكلّم مي نمايد زيرا كسي كه به زباني سخن مي گويي، نه به مردم بلكه به خدا مي گويد، زيرا هيچ كس نم2
  . اما آنكه نبوت مي كند، مردم را براي بنا و نصيحت و تسلّي مي گويد3
  .  هر كه به زباني مي گويد، خود را بنا مي كند، اما آنكه نبوت مي نمايد، كليسا را بنا مي كند4
 بيشتر اينكه نبوت نماييد زيرا كسي كه نبوت كند بهتر است از كسي كه به زبانها حرف زند،  و خواهش دارم كه همة شما به زبانها تكلّم كنيد، لكن5

  .مگر آنكه ترجمه كند تا كليسا بنا شود

وت يا به اما الحال اي برادران، اگر نزد شما آيم و به زبانها سخن رانم، شما را چه سود مي بخشم؟ مگر آنكه شما را به مكاشفه يا به معرفت يا به نب 6
  .تعليم گويم

   و همچنين چيزهاي بيجان كه صدا مي دهد چون ني يا بربط اگر در صداها فرق نكند، چگونه آواز ني يا بربط فهميده مي شود؟7
   زيرا اگر كَرِنّا نيز صداي نامعلوم دهد، كه خود را مهياي جنگ مي سازد؟8
  چگونه معلوم مي شود آن چيزي كه گفته شد زيرا كه به هوا سخن خواهيد گفت؟ همچنين شما نيز اگر به زبان، سخن نامفهوم نگوييد، 9
  .  زيرا كه انواع زبانهاي دنيا هر قدر زياده باشد، ولي يكي بي معني نيست10
  .  پس هرگاه قوت زبان را نمي دانم، نزد متكلّم بربري مي باشم و آنكه سخن گويد نزد من بربري مي باشد11
 .ز چونكه غيور عطاياي روحاني هستيد، بطلبيد اينكه براي بناي كليسا افزوده شويد همچنين شما ني12

  .بنابراين كسي كه به زباني سخن مي گويد، دعا بكند تا ترجمه نمايد 13
  .  زيرا اگر به زباني دعا كنم، روح من دعا مي كند لكن عقل من برخوردار نمي شود14
  . رد و به عقل نيز دعا خواهم نمود؛ به روح سرود خواهم خواند و به عقل نيز خواهم خواند پس مقصود چيست؟ به روح دعا خواهم ك15
   زيرا اگر در روح تبرك مي خواني، چگونه آن كسي كه به منْزِلَت اُمي است، به شكر تو آمين گويد و حال آنكه نمي فهمد چه مي گويي؟16
  . بنا نمي شود زيرا تو البتّه خوب شكر مي كني، لكن آن ديگر17
  .       خدا را شكر مي كنم كه زيادتر از همة شما به زبانها حرف مي زنم18
 . لكن در كليسا بيشتر مي پسندم كه پنج كلمه به عقل خود گويم تا ديگران را نيز تعليم دهم از آنكه هزاران كلمه به زبان بگويم19

  . طفال باشيد و در فهم رشيداي برادران، در فهم اطفال مباشيد بلكه در بدخويي ا 20
  .  در تورات مكتوب است كه خداوند مي گويد به زبانهاي بيگانه و لبهاي غير به اين قوم سخن خواهم گفت و با اين همه مرا نخواهند شنيد21
  .اي ايمان داران است پس زبانها نشاني است نه براي ايمان داران بلكه براي بي ايمانان؛ اما نبوت براي بي ايمان نيست بلكه بر22
   پس اگر تمام كليسا در جايي جمع شوند و همه به زبانها حرف زنند و اُميان يا بي ايمانان داخل شوند، آيا نمي گويند كه ديوانه ايد؟ 23
   ولي اگر همه نبوت كنند و كسي از بي ايمانان يا اميان درآيد، از همه توبيخ مي يابد و از همه ملزم مي گردد،24
 . و خفاياي قلب او ظاهر مي شود و همچنين به روي در افتاده، خدا را عبادت خواهد كرد و ندا خواهد داد كه في الحقيقة خدا در ميان شما است25
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دارد، پس اي براردان مقصود اين است كه وقتي جمع شويد، هر يكي از شما سرودي دارد، تعليمي دارد، زباني دارد، مكاشفه اي دارد، ترجمه اي  26
  . بايد همه بجهت بنا بشود

  . اگر كسي به زباني سخن گويد، دو دو يا نهايت سه سه باشند، به ترتيب و كسي ترجمه كند27
  . اما اگر مترجمي نباشد، در كليسا خاموش باشد و با خود و با خدا سخن گويد28
  .  و از انبيا دو يا سه سخن بگويند و ديگران را تميز دهند29
  . چيزي به ديگري از اهل مجلس مكشوف شود، آن اول ساكت شود و اگر 30
  . زيرا كه همه مي توانيد يك يك نبوت كنيد تا همه تعليم يابند و همه نصيحت پذيرند31
  .     و ارواح انبيا مطيع انبيا مي باشند32
  . ن زيرا كه او خداي تشويش نيست بلكه خداي سالمتي، چنانكه در همة كليساهاي مقدسا33
  . و زنان شما در كليساها خاموش باشند زيرا كه ايشان را حرف زدن جايز نيست بلكه اطاعت نمودن، چنانكه تورات نيز مي گويد34
  .    اما اگر مي خواهند چيزي بياموزند، در خانه از شوهران خود بپرسند، چون زنان را در كليسا حرف زدن قبيح است35
  ر شد يا به شما به تنهايي رسيد؟  آيا كالم خدا از شما صاد36
  . اگر كسي خود را نبي يا روحاني پندارد، اقرار بكند كه آنچه به شما مي نويسم، احكام خداوند است37
  . اما اگر كسي جاهل است، جاهل باشد38
  . پس اي برادران، نبوت را به غيرت بطلبيد و از تكلّم نمودن به زبانها منع مكنيد39
 . به شايستگي و انتظام باشد لكن همه چيز40
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  اآلن اي برادران، شما را از انجيلي كه به شما بشارت دادم اعالم مي نمايم كه آن را هم پذيرفتيد و در آن هم قايم مي باشيد،     1 
  . بث ايمان آورديد و بوسيلة آن نيز نجات مي يابيد، به شرطي كه آن كالمي را كه به شما بشارت دادم، محكم نگاه داريد والّا ع2
   زيرا كه اول به شما سپردم، آنچه نيز يافتم كه مسيح برحسب كتب در راه گناهان ما مرد، 3
   و اينكه مدفون شد و در روز سوم برحسب كتب برخاست؛ 4
   و اينكه به كيفا ظاهر شد و بعد از آن به آن دوازده،5
  .شد كه بيشتر ايشان تا امروز باقي هستند، اما بعضي خوابيده اند و پس از آن، به زياده از پانصد برادر يك بار ظاهر 6
  .  از آن پس به يعقوب ظاهر شد و بعد به جميع رسوالن7
  . و آخر همه بر من مثل طفل سقط شده ظاهر گرديد8
  .دم زيرا من كمترين رسوالن هستم و اليق نيستم كه به رسول خوانده شوم، چونكه بر كليساي خدا جفا مي رساني9
او كه بر من بود باطل نگشت، بلكه بيش از همة ايشان مشقّت كشيدم، اما نه من بلكه فيض خدا كه با من  و فيض  ليكن به فيض خدا آنچه هستم هستم10

  . بود
 . پس خواه من و خواه ايشان بدين طريق وعظ مي كنيم و به اينطور ايمان آورديد11

   مردگان برخاست، چون است كه بعضي از شما مي گويند كه قيامت مردگان نيست؟ليكن اگر به مسيح وعظ مي شود كه از 12
  . اما اگر مردگان را قيامت نيست، مسيح نيز برنخاسته است13
  . و اگر مسيح برنخاست، باطل است وعظ ما و باطل است نيز ايمان شما14
كه مسيح را برخيزانيد، و حال آنكه او را برنخيزانيد در صورتي كه مردگان  و شهود كَذَبه نيز براي خدا شديم، زيرا دربارة خدا شهادت داديم 15

  .برنمي خيزند
  . زيرا هرگاه مردگان برنمي خيزند، مسيح نيز برنخاسته است16
   اما هرگاه مسيح برنخاسته است، ايمان شما باطل است و شما تاكنون در گناهان خود هستيد،17
  .بيده اند هالك شدند بلكه آناني هم كه در مسيح خوا18
 . اگر فقط در اين جهان در مسيح اميدواريم، از جميع مردم بدبخت تريم19

  . ليكن بالفعل مسيح از مردگان برخاسته و نوبر خوابيدگان شده است 20
  . زيرا چنانكه به انسان موت آمد، به انسان نيز قيامت مردگان شد21
  .يز همه زنده خواهند گشت و چنانكه در آدم همه مي ميرند در مسيح ن22
  .وقت آمدن او از آن مسيح مي باشند  ليكن هر كس به رتبة خود؛ مسيح نوبر است و بعد آناني كه در23
  .و در آن زمان تمام رياست و تمام قدرت  و قوت را نابود خواهد گردانيد.  و بعد   از آن انتها است وقتي كه ملكوت را به خدا و پدر سپارد24
  . مادامي  كه همة دشمنان را زير پايهاي خود ننهد،مي بايد او سلطنت بنمايد زيرا25
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  .  دشمن آخر كه  نابود مي شود، موت است26
اما چون مي گويد كه همه چيز را زير انداخته است، واضح است كه او همه را زير او انداخت، مستثني . را زير پايهاي او انداخته است  زيرا همه چيز27

     .   است
  . اما زماني كه همه مطيع وي شده باشند، آنگاه خود پسر هم مطيع خواهد شد او را كه همه    چيز را مطيع وي گردانيد، تا آنكه خدا كلّ در كلّ باشد28

  د مي گيرند؟ والّا آناني كه براي مردگان تعميد مي يابند، چه كنند؟ هرگاه مردگان مطلقتاً برنمي خيزند، پس چرا براي ايشان تعمي 29
   و ما نيز چرا هر ساعت خود را در خطر مي اندازيم؟ 30
  .  به آن فخري دربارة شما كه مرا در خداوند ما مسيح عيسي هست قسم، كه هر روزه مرا مردني است31
  .م چون فردا مي ميريم چون بزور انسان در افسس با وحوش جنگ كردم، مرا چه سود است؟ اگر مردگان برنمي خيزند، بخوريم و بياشامي32
  .معاشرت بد، اخالق حسنه را فاسد مي سازد!  فريفته مشويد33
 .براي انفعال شما مي گويم.  براي عدالت بيدار شده، گناه مكنيد زيرا بعضي معرفت خدا را ندارند34

  مردگان چگونه برمي خيزند و به كدام بدن مي آيند؟،: اما اگر كسي گويد 35
  .و مي كاري زنده نمي گردد جر آنكه بميرد اي احمق آنچه ت36
  . و آنچه مي كاري، نه آن جسمي را كه خواهد شد مي كاري، بلكه دانه اي مجرد خواه از گندم و يا از دانه اي ديگر37
  .  ليكن خدا برحسب ارادة خود، آن را جسمي مي دهد و به هر يكي از تخمها جسم خودش را38
  .يست، بلكه گوشت انسان، ديگر است و گوشت بهايم، ديگر و گوشت مرغان، ديگر و گوشت ماهيان، ديگر هر گوشت از يك نوع گوشت ن39
   و جسمهاي آسماني هست و جسمهاي زميني نيز؛ ليكن شأن آسماني ها، ديگر و شأن زميني ها، ديگر است؛ 40
 .ز ستاره در شأن، فرق دارد و شأن آفتاب ديگر و شأن ماه ديگر و شأن ستارگان، ديگر، زيرا كه ستاره ا41

  در فساد كاشته مي شود، و در بي فسادي بر مي خيزد؛ . به همين نهج است نيز قيامت مردگان 42
   در ذلّت كاشته مي گردد و در جالل بر مي خيزد؛ در ضعف كاشته مي شود و در قوت برمي خيزد؛43
  . جسم نفساني هست، هر آينه روحاني نيز هستاگر .  جسم نقساني كاشته مي شود و جسم روحاني بر مي خيزد44
  . و همچنين نيز مكتوب است كه انسان اول يعني آدم نفس زنده گشت، اما آدم آخر روح حيات بخش شد45

  . ليكن روحاني مقدم نبود بلكه نفساني و بعد از آن روحاني 46
  . انسان اول از زمين است خاكي؛ انسان دوم خداوند است از آسمان47
  .   چنانكه خاكي است، خاكيان نيز چنان هستند و چنانكه آسماني است، آسماني ها نيز چنين مي باشند48
 . و چنانكه صورت خاكي را گرفتيم، صورت آسماني را نيز خواهيم گرفت49

  .فسادي نيز نمي شودليكن اي برادران اين را مي گويم كه گوشت و خون نمي تواند وارث ملكوت خدا شود و فاسد بي وارث بي  50
  . همانا به شما سري مي گويم كه همه نخواهيم خوابيد، ليكن همه متبدل خواهيم شد51
 در لحظه اي، در طُرفة العيني، به مجرد نواختن صور اخير، زيرا كَرِنّا صدا خواهد داد، و مردگان، بي فساد خواهند برخاست و ما متبدل خواهيم 52
  . شد

  .يد اين فساد بي فسادي را بپوشد و اين فاني به بقا آراسته گردد زيرا كه مي با53
 اما چون اين فساد بي فسادي را پوشيد و اين فاني به بقا آراسته شد، آنگاه اين كالمي كه مكتوب است به انجام خواهد رسيد كه مرگ در ظفر 54

  .بلعيده شده است
      اي موت نيش تو كجا است و اي گور ظفر تو كجا؟   55
  .  نيش موت گناه است و قوت گناه، شريعت56
 . ليكن شكر خدا راست كه ما را بواسطة خداوند ما عيسي مسيح ظفر مي دهد57

 .بنابراين اي برادران حبيبِ من پايدار و بي تشويش شده، پيوسته در عمل خداوند بيفزاييد، چون مي دانيد كه زحمت شما در خداوند باطل نيست 58

  
16 

 1 سين، چنانكه به كليساهاي غالطيه فرمودم، شما نيز همچنين كنيداما دربارة جمع كردن زكات براي مقد.  
  . در روز اول هفته، هر يكي از شما بحسب نعمتي كه يافته باشد، نزد خود ذخيره كرده، بگذارد تا در وقت آمدن من زحمت جمع كردن نباشد2
  . با مكتوبها خواهم فرستاد تا احسان شما را به اورشليم ببرند و چون برسم، آناني را كه اختيار كنيد3
 . و اگر مصلحت باشد كه من نيز بروم، همراه من خواهند آمد4

  و چون از مكادونيه عبور كنم، به نزد شما خواهم آمد، زيرا كه از مكادنيه عبور مي كنم، 5
  .برم تا هر جايي كه بروم، شما مرا معايشت كنيد و احتمال دارد كه نزد شما بمانم بلكه زمستان را نيز بسر 6
  . زيرا اآلن كه اراده ندارم در بين راه شما را مالقات كنم، چونكه اميدوارم مدتي با شما توقّف نمايم، اگر خداوند اجازت دهد7
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   ليكن من تا پنطيكاست در اَفَسس خواهم ماند، 8
  .  و معانِدين، بسيارند زيرا كه دروازة بزرگ و كارساز براي من باز شد9
  .  ليكن اگر تيموتاؤس آيد، آگاه باشيد كه نزد شما بي ترس باشد، زيرا كه در كار خداوند مشغول است چنانكه من نيز هستم10
  .م لهذا هيچ كس او را حقير نشمارد، بلكه او را به سالمتي معايشت كنيد تا نزد من آيد زيرا كه او را با برادران اتنظار مي كش11
برادران به نزد شما بيايد، ليكن هرگز رضا نداد كه الحال بيايد ولي چون فرصت يابد   اما دربارة اپلس برادر، از او بسيار درخواست نمودم كه با12

 .خواهد آمد

  .بيدار شويد، در ايمان استوار باشيد و مردان باشيد و زورآور شويد 13
  .  جميع كارهاي شما با محبت باشد14
  اي برادران به شما التماس دارم شما خانوادة استيفان را مي شناسيد كه نوبر اخائيه هستند و خويشتن را به خدمت مقدسين سپرده اند،  و 15
  . تا شما نيز چنين اشخاص را اطاعت كنيد و هر كس را در كار و زحمت شريك باشد16
  نمود زيرا كه آنچه از جانب شما بود، ايشان تمام كردند، و از آمدن استيفان و فرتوناتس و اخائيكوس مرا شادي رخ 17
  .پس چنين اشخاص را بشناسيد.  چونكه روح من و شما را تازه كردند18

  .     كليساهاي آسيا به شما سالم مي رسانند و اَكيال و پرسكال با كليسايي كه در خانة ايشانند،   به شما سالم بسيار در خداوند مي رسانند 19
  . يكديگر را به بوسة مقدسانه سالم رسانيد. ة برادران شما را سالم مي رسانند هم20
  . من پولس از دست خود سالم مي رسانم21
  .ماران اَتا.  اگر كسي عيسي مسيح خداوند را دوست ندارد،  اَناتيما باد22
  . فيض عيسي مسيح خداوند با شما باد23
 .، آمين محبت من با همة شما در مسيح عيسي باد24
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 قرنتيان رسالة دوم پولس به
 
 
1 

 پولُس، به ارادة خدا وسولِ عيسي مسيح، و تموتاؤس برادر، به كليساي خدا كه در قُرِنتُس مي باشد با همة مقدسيني كه در تمام اَخائيه هستند، 1

 .فيض و سالمتي از پدر ما خدا و عيسي مسيح خداوند به شما باد 2

 ما عيسي مسيح كه پدر رحمتها و خداي جميع تسليات است،متبارك باد خدا و پدر خداوند  3

 .     كه ما را در هر تنگي ما تسلّي ميدهد تا ما بتوانيم ديگران را در هر مصيبتي كه باشد تسلّي نماييم، به آن تسلّي كه خود از خدا يافته ايم4

 .سلّي ما نيز بوسيلة مسيح مي افزايد زيرا به اندازه اي كه دردهاي مسيح در ما زياده شود، به همين قسم ت5
 اما خواه زحمت كشيم، اين است براي تسلّي و نجات شما، و خواه تسلّي پذيريم اين هم بجهت تسلّي و نجات شما است كه ميسر مي شود از صبر 6

 .داشتن در همين دردهايي كه ما هم مي بينيم
 . چنانكه شما شريك دردها هستيد، همچنين شريك تسلّي نيز خواهيد بودو اميد ما براي شما استوار مي شود زيرا مي دانيم كه7

كه بي نهايت و فوق از طاقت بار كشيديم، بحدي كه از  زيرا اي برادران نمي خواهيم شما بي خبر باشيد از تنگي اي كه در آسيا به ما عارض گرديد 8
 . جان هم مأيوس شديم

 ود توكّل نكنيم، بلكه بر خدا كه مردگان را برمي خيزاند، لكن در خود فتواي موت داشتيم تا بر خ9

 . كه ما را از چنين موت رهانيد و مي رهاند و به او اميدواريم كه بعد از اين هم خواهد رهانيد10
هت ما از بسياري بجا  و شما نيز به دعا در حق ما اعانت مي كنيد تا آنكه براي آن نعمتي كه از اشخاص بسياري به ما رسيد، شكرگزاري هم بج11

 .آورده شود

زيرا كه فخر ما اين است يعني شهادت ضمير ما كه به قدوسيت و اخالص خدايي، نه به حكمت جسماني، بلكه به فيض الهي در جهان رفتار نموديم  12
 .و خصوصاً نسبت به شما

 .د و اميدوارم كه تا به آخر اعتراف هم خواهيد كرد زيرا چيزي به شما نمي نويسيم مگر آنچه مي خوانيد و به آن اعتراف مي كني13
 . چنانكه به ما في الجمله اعتراف كرديد كه محلّ فخر شما هستيم، چنانكه شما نيز ما را مي باشيد در روز عيسي خداوند14

 و بدين اعتماد قبل از اين خواستم به نزد شما آيم تا نعمتي ديگر بيابيد، 15

 .شما مرا به سوي يهوديه مشايعت كنيد نيه بروم و باز از مكادونيه نزد شما بيايم و و از راه شما به مكادو16
 . پس چون اين را خواستم، آيا سهل انگاري كردم يا عزيمت من عزيمت بشري باشد تا آنكه به نزد من بلي بلي و ني ني باشد17
 . ليكن خدا امين است كه سخن ما با شما بلي و ني نيست18
 .سر خدا عيسي مسيح كه ما يعني من و سلْوانُس و تيموتاؤس در ميان شما به وي موعظه كرديم، بلي و ني نشد بلكه در او بلي شده است زيرا كه پ19
 . زيرا چندان كه وعده هاي خدا است، همه در او بلي و از اين جهت در او امين است تا خدا از ما تمجيد يابد20
 .يح استوار  مي گرداند و ما را مسح نموده است، خداست اما او كه ما را با شما در مس21
 . كه او نيز ما را مهر نموده و بيعانة روح را در دلهاي ما عطا كرده است22

كه  نه آنكه بر ايمان شما حكم كرده باشيم بل24ليكن من خدا را بر جان خود شاهد مي خوانم كه براي شفقت بر شما تا بحال به قُرِنْتُس نيامدم،  23
 .شادي شما را مددكار هستيم زيراكه به ايمان قايم هستند

 
2 

 اما در دل خود عزيمت داشتم كه ديگر با حزن به نزد شما نيايم، 1 

  زيرا اگر من شما را محزون سازم، كيست كه مرا شادي دهد جز او كه از من محزون گشت؟2

آناني كه مي بايست سبب خوشي من بشوند، چونكه بر همة شما اعتماد مي دارم كه  و همين را نوشتم كه مبادا وقتي كه بيايم محزون شوم از 3
 .شادي من، شادي جميع شما است

  . زيرا كه از حزن و دلتنگي سخت و با اشكهاي بسيار به شما نوشتم، نه تا محزون شويد بلكه تا بفهميد چه محبت بي نهايتي با شما دارم4

 .حزون نساخت بلكه في الجله جميع شما را تا بار زياده ننهاده باشمو اگر كسي باعث غم شد، مرا م 5
 . كافي است آن كس را اين سياستي كه از اكثر شما بدو رسيده است6
 . پس برعكس شما بايد او را عفو نموده، تسلي دهيد كه مبادا افزوني غم چنين شخص را فرو برد7
 .بت خود را استوار نماييد بنابراين، به شما التماس مي دارم كه با او مح8
 . زيرا كه براي همين نوشتم تا دليل شما را بدانم كه در همه چيز مطيع مي باشيد9
 اما هر كه را چيزي عفو نماييد، من نيز مي كنم زيرا كه آنچه من عفو كرده ام، هرگاه چيزي را عفو كرده باشم، به خاطر شما به حضور مسيح كرده 10
 ام،

918



 .ما برتري نيابد، زيرا كه از مكايد او بي خبر نيستيمتا شيطان بر 11

 اما چون به تروآس بجهت بشارت مسيح آمدم و دروازه اي براي من در خداوند باز شد،  12

 . در روح خود آرامي نداشتم، از آن رو كه برادر خود تيطُس را نيافتم، بلكه ايشان را وداع نموده، به مكادونيه آمدم13
 .  دا راست كه ما را در مسيح، دائماَ در موكب ظفر خود مي برد و عطر معرفت خود را در هر جا بوسيلة ما ظاهر مي كند ليكن شكر خ14

 .  زيرا خدا را عطر خوشبوي مسيح مي باشيم هم در ناجيان و هم در هالكان15
 ر كيست كه كافي باشد؟و براي اين امو.  اما اينها را عطر موت، الي موت و آنها را عطر حيات الي حيات16

  . زيرا مثل بسياري نيستيم كه كالم خدا را مغشوش سازيم، بلكه از ساده دلي و از جانب خدا در حضور خدا در مسيح سخن مي گوييم17
 
3 

 آيا باز به سفارش خود شروع مي كنيم؟ و آيا مثل بعضي احتياج به سفارش نامه جات به شما يا از شما داشته باشيم؟ 1 

 .ا رسالة ما هستيد، نوشته شدة در دلهاي ما، معروف و خوانده شدة جميع آدميان شم2
 چونكه ظاهر شده ايد كه رسالة مسيح مي باشيد، خدمت كرده شده از ما و نوشته شده نه از مركّب بلكه به روح خداي حي، نه بر الواح سنگ، بلكه 3

 .بر الواح گوشتي دل
 .به خدا داريم اما بوسيلة مسيح چنين اعتماد 4
 . نه آنكه كافي باشيم كه چيزي را به خود تفكّر كنيم كه گويا از ما باشد، بلكه كفايت ما از خداست5
 . كه او ما را هم كفايت داد تا عهد جديد را خادم شويم، نه حرف را بلكه روح را زيرا كه حرف   مي كُشد ليكن روح زنده مي كند6

 بود و بر سنگها تراشيده شده با جالل مي بود، بحدي كه بني اسرائيل نمي توانستند صورت موسي را نظاره كنند اما اگر خدمت موت كه در حرف 7
 به سبب جالل چهرة او كه فاني بود،         

  چگونه خدمت روح بيشتر با جالل نخواهد بود؟ 8

 .جالل خواهد افزود زيرا هرگاه خدمت قصاص با جالل باشد، چند مرتبه زيادتر خدمت عدالت در 9
 . زيرا كه آنچه جالل داده شده بود نيز بدين نسبت جاللي نداشت به سبب اين جالل فايق10
 . زيرا اگر آن فاني با جالل بودي، هر آينه اين باقي از طريق اولي در جالل خواهد بود11

 . پس چون اميد داريم، با كمال دليري سخن مي گوييم 12

 نقابي بر چهرة خود كشيد تا بني اسرائيل، تمام شده اين فاني را نظر نكنند، و نه مانند موسي كه 13

 . بلكه ذهن ايشان غليظ شد زيرا كه تا امروز همان نقاب در خواندن عهد عتيق باقي است و كشف نشده است، زيرا كه فقط در مسيح باطل مي گردد14
 .      ل ايشان مي ماند بلكه تا امروز وقتي كه موسي را مي خوانند، نقاب بر د15

 . ليكن هرگاه به سوي خداوند رجوع كنند، نقاب برداشته مي شود16
 . اما خداوند روح است و جايي كه روح خداوند است، آنجا آزادي است17
ويم، چنانكه از خداوند كه  ليكن همة ما چون با چهرة بي نقاب جالل خداوند را در آينه مي نگريم، از جالل تا جالل به همان صورت متبدل مي ش18

 .روح است
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 .بنابراين چون اين خدمت را داريم، چنانكه رحمت يافته ايم، خسته خاطر نمي شويم 1 
 بلكه خفاياي رسوايي را ترك كرده، به مكر رفتار نمي كنيم و كالم خدا را مغشوش نمي سازيم، بلكه به اظهار راستي، خود را به ضمير هر كس در 2

 .مقبول مي سازيمحضور خدا 
  ليكن اگر بشارت ما مخفي است، بر هالكان مخفي است،3

 كه در ايشان خداي اين جهان فهم هاي بي ايمانشان را كور گردانيده است كه مبادا تجلّي بشارت جالل مسيح كه صورت خداست، ايشان را روشن 4
 .سازد

 . هستيم بخاطر عيسي ، اما به خويشتن كه غالم شما زيرا به خويشتن موعظه نمي كنيم بلكه به مسيح عيسي خداوند5

 . زيرا خدايي كه گفت تا نور از ظلمت درخشيد، همان است كه در دلهاي ما درخشيد تا نور معرفت جالل خدا در چهرة عيسي مسيح از ما بدرخشيد6

 .ماليكن اين خزينه را در ظروف خاكي داريم تا برتري قوت از آن خدا باشد نه از جانب  7
  در هر چيز زحمت كشيده، ولي در شكنجه نيستيم؛ متحير ولي مأيوس ني؛8

  تعاقب كرده شده، ليكن نه متروك؛ افكنده شده، ولي هالك ني؛9

 . پيوسته قتل عيسي خداوند را در جسد خود حمل مي كنيم تا حيات عيسي هم در بدن ما ظاهر شود10
 .ي به موت سپرده  مي شويم تا حيات عيسي نيز در جسد فاني ما پديد آيد زيرا كه ما زنده ايم، دائماَ بخاطر عيس11
 . پس موت در ما كار مي كند ولي در حيات شما12
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 .، ما نيز چون ايمان داريم، از اينرو سخن مي گوييم)اما چون همان روح ايمان را داريم، بحسب آنچه مكتوب است ايمان آوردم پس سخن گفتم 13
 .كه او عيسي خداوند را برخيزانيد، ما را نيز با عيسي خواهد برخيزانيد و با شما حاضر خواهد ساخت چون مي دانيم 14
 .  زيرا كه همه چيز براي شما است تا آن فيضي كه بوسيلة بسياري افزوده شده است، شكرگزاري را براي تمجيد خدا بيافزايد15

 .نيت ظاهري ما فاني مي شود، ليكن باطن روز بروز تازه مي گردد از اين جهت خسته خاطر نمي شويم، بلكه هر چند انسا16
 . زيرا كه اين زحمت سبك ما كه براي لحظه اي است، بار جاوداني جالل را براي ما زياده و زياده پيدا مي كند17
 .است، زماني است و ناديدني جاوداني در حالي كه ما نظر نمي كنيم به چيزهاي ديدني، بلكه به چيزهاي ناديدني، زيرا كه آنچه ديدني 18
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 .زيرا مي دانيم كه هرگاه اين خانة زمينيِ خيمة ما ريخته شود، عمارتي از خدا داريم، خانه اي ناساخته شدة به دستها و جاوداني در آسمانها 1 
 م، زيرا كه در اين هم آه مي كشيم، چونكه مشتاق هستيم كه خانة خود را كه از آسمان است بپوشي 2

 . اگر في الواقع پوشيده و نه عريان يافت شويم3
 از آنرو كه ما نيز كه در اين خيمه هستيم، گرانبار شده، آه مي كشيم از آن جهت كه نمي خواهيم اين را بيرون كنيم، بلكه آن را بپوشيم تا فاني در 4

 .حيات غرق شود
 . روح را به ما مي دهد اما او كه ما را براي اين درست ساخت خدا است كه بيعانة5

 پس دائماً خاطر جمع هستيم و مي دانيم كه مادامي كه در بدن متوطّنيم، از خداوند غريب مي باشيم، 6

 .  زيرا كه به ايمان رفتار مي كنيم نه به ديدار7

  . شویم پس خاطر جمع هستيم و اين را بيشتر مي پسنديم كه از بدن غربت كنيم و به نزد خداوند متوطّن8
 .  و خواه غريب، پسنديدة او باشيممتوطن لهذا حریص هستيم بر اینکه خواه 9

 . زيرا الزم است كه همة ما پيش مسند مسيح حاضر شويم تا هر كس اعمال بدني خود را بيابد، بحسب آنچه كرده باشد، چه نيك چه بد10

 . اميدوارم به ضماير شما هم ظاهر خواهيم شد  ظاهر شده ايم واما به خدا. پس چون ترس خدا را دانسته ايم، مردم را دعوت مي كنيم 11

زيرا بار ديگر براي خود به شما سفارش نمي كنيم، بلكه سبب افتخار دربارة خود به شما مي دهيم تا شما را جوابي باشد براي آناني كه در ظاهر  12
 .نه در دل فخر مي كنند

 .هشياريم براي شما است زيرا اگر بي خود هستيم براي خداست و اگر 13
 . زيرا محبت مسيح ما را فرو گرفته است، چونكه اين را دريافتيم كه يك نفر براي همه مرد پس همه مردند14
 . و براي همه مرد تا آناني كه زنده اند، از اين به بعد براي خويشتن زيست نكنند بلكه براي او كه براي ايشان مرد و برخاست15

 .عد از اين هيچ كس را بحسب جسم نمي شناسيم، بلكه هرگاه مسيح را هم بحسب جسم شناخته بوديم، اآلن ديگر او را نمي شناسيمبنابراين، ما ب 16
 . پس اگر كسي در مسيح باشد، خلقت تازه اي است؛ چيزهاي كهنه درگذشت، اينك همه چيز تازه شده است17
 .خود مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده است و همه چيز از خدا كه ما را بواسطة عيسي مسيح با 18
 .  يعني اينكه خدا در مسيح بود و جهان را با خود مصالحه مي داد و خطاياي ايشان را بديشان محسوب نداشت و كالم مصالحه  را به ما سپرد19

 .استدعا مي كنيم كه با خدا مصالحه كنيدپس بخاطر مسيح .  پس براي مسيح ايلچي هستيم كه گويا خدا به زبان ما وعظ مي كند20
 . زيرا او را كه گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وي عدالت خدا شويم21
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 .پس چون همكاران او هستيم، التماس مي نماييم كه فيض خدا را بي فايده نيافته باشيد  1 

 .اينك الحال زمان مقبول است؛ اينك اآلن روز نجات است. ر روز نجات تو را اعانت كردممستجاب فرمودم و د در وقت مقبول تو را:  زيرا مي گويد2

 در هيچ چيز لغزش نمي دهيم كه مبادا خدمت ما مالمت كرده شود، 3

 در صبر بسيار، در زحمات، در حاجات، در تنگيها،:  بلكه در هر امري خود را ثابت مي كنيم كه خدام خدا هستيم4

 ها، در زندانها، در فتنه ها، در محنتها، در بي خوابيها، در گرسنگيها، در تازيانه 5

  در طهارت، در معرفت، در حلم، در مهرباني، در روح القدس، در محبت بي ريا،6

  در كالم حق، در قوت خدا با اسلحة عدالت بر طرف راست و چپ،7

 و اينك راستگو هستيم؛ به عزّت و ذلّت، و بدنامي و نيكنامي؛ چون گمراه كنندگان 8

  چون مجهول و اينك معروف؛ چون در حالت موت و اينك زنده هستيم؛ چون سياست كرده شده، اما مقتول ني؛9

 . چون محزون، ولي دائماَ شادمان؛ چون فقير و اينك بسياري را دولتمند مي سازيم؛ چون بي چيز، اما مالك همه چيز10

 .  شما گشاده و دل ما وسيع شده استاي قُرِنتيان، دهان ما به سوي 11

 . در ما تنگ نيستيد ليكن در احشاي خود تنگ هستيد12
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 . پس در جزاي اين، زيرا كه به فرزندان خود سخن مي گويم، شما نيز گشاده شويد13
 ست؟  زير يوغ ناموافق با بي ايمانان مشويد، زيرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراكت ا14

  و مسيح را با بليعال چه مناسبت و مؤمن را با كافر چه نصيب است؟ 15

 و هيكل خدا را بتها چه موافقت؟ زيرا شما هيكل خداي حي مي باشيد، چنانكه خدا گفت كه در ايشان ساكن خواهم بود و در ايشان راه خواهم رفت 16
 .و خداي ايشان خواهم بود، و ايشان قوم من خواهند بود

 از ميان ايشان بيرون آييد و جدا شويد و چيز ناپاك را لمس مكنيد تا من شما را قبول بدارم،:  پس خداوند مي گويد17

 ). و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهيد بود؛ خداوند قادر مطلق مي گويد18
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 .هر نجاست جسم و روح طاهر بسازيم و قدسيت را در خداترسي به كمال رسانيمپس اي عزيزان، چون اين وعده ها را داريم، خويشتن را از  1 

 . بر هيچ كس ظلم نكرديم و هيچ كس را فاسد نساختيم و هيچ كس را مغبون ننموديم. ما را در دلهاي خود جا دهيد 2

 .با هم باشيم اين را از روي مذمت نمي گويم، زيرا پيش گفتم كه در دل ما هستيد تا در موت و حيات 3
 .از تسلّي سير گشته ام و در هر زحمتي كه بر ما مي آيد، شادي وافر مي كنم.  مرا بر شما اعتماد كلّي و درباره شما فخر كامل است4

 .زيرا چون به مكادونيه هم رسيديم، جسم ما آرامي نيافت، بلكه در هر چيز زحمت كشيديم؛ در ظاهر، نزاعها و در باطن، ترسها بود 5
 .آمدن تيطس تسلّي بخشيد  ليكن خدايي كه تسلّي دهندة افتادگان است، ما را به6
 و نه از آمدن او تنها بلكه به آن تسلّي نيز كه او در شما يافته بود، چون ما را مطّلع ساخت از شوق شما و نوحه گري شما و غيرتي كه دربارة من 7

 .داشتيد، به نوعي كه بيشتر شادمان گرديدم
كه شما را به آن رساله محزون ساختم، پشيمان نيستم، اگرچه پشيمان هم بودم زيرا يافتم كه آن رساله شما را اگر هم به ساعتي، غمگين  زيرا 8

 .ساخت
 . ما به شما نرسد الحال شادمانم، نه از آنكه غم خورديد بلكه از اينكه غم شما به توبه انجاميد، زيرا كه غم شما براي خدا بود تا به هيچ وجه زياني از 9

 .  زيرا غمي كه براي خداست منشأ توبه مي باشد به جهت نجات كه از آن پشيماني نيست؛ اما غم دنيوي منشأ موت است10

 در . زيرا اينك همين كه غم شما براي خدا بود، چگونه كوشش، بل احتجاج، بل خشم، بل ترس، بل اشتياق، بل غيرت، بل انتقام را در شما پديد آورد11
 .هر چيز خود را ثابت كرديد كه در اين امر مبرا هستيد

 .باري هرگاه به شما نوشتم، بجهت آن ظالم يا مظلوم نبود، بلكه تا غيرت ما دربارة شما به شما در حضور خدا ظاهر شود 12
 . يد چونكه روح او از جميع شما آرامي يافته بود و از اين جهت تسلّي يافتيم ليكن در تسلّي خود شادي ما از خوشيِ تيطُس بي نهايت زياده گرد13

 . زيرا اگر دربارة شما بدو فخر كردم، خجل نشدم بلكه چنانكه همة سخنان را به شما به راستي گفتيم، همچنين فخر ما به تيطس راست شد14
 .ترس و لرز او را پذيرفتيد  و خاطر او به سوي شما زيادتر مايل گرديد، چونكه اطاعت جميع شما را به ياد مي آورد كه چگونه به15
 . شادمانم كه در هر چيز بر شما اعتماد دارم16

 
8 

 .ليكن اي برادران، شما را مطّلع مي سازيم از فيض خدا كه به كليساهاي مكادونيه عطا شده است 1 
 . زيرا در امتحان شديد زحمت، فراوانيِ خوشيِ ايشان ظاهر گرديد و از زيادتيِ فقر ايشان، دولت سخاوت ايشان افزوده شد2
  زيرا كه شاهد هستم كه بحسب طاقت خويش به رضامندي تمام،3

 . التماس بسيار نموده، اين نعمت و شراكت در خدمت مقدسين را از ما طلبيدند4
 .كه اميد داشتيم، بلكه اول خويشتن را به خداوند و به ما برحسب ارادة خدا دادند و نه چنان5

 .و از اين سبب از تيطُس استدعا نموديم كه همچنانكه شروع اين نعمت را در ميان شما كرد، آن را به انجام برساند 6
 .هاد و محبتي كه با ما مي داريد، در اين نعمت بيافزاييد بلكه چنانكه در هر چيز افزوني داريد، در ايمان و كالم و معرفت و كمال اجت7
 .  اين را به طريق حكم نمي گويم بلكه به سبب اجتهاد ديگران و تا اخالص محبت شما را بيازمايم8

 .يد زيرا كه فيض خداوند ما عيسي مسيح را مي دانيد كه هر چند دولتمند بود، براي شما فقير شد تا شما از فقر دولتمند شو9
 . و در اين، رأي مي دهم زيرا كه اين را شايسته است، چونكه شما در سال گذشته، نه در عمل فقط بلكه در اراده نيز اول از همه شروع كرديد10
 . بشود  اما الحال عمل را به انجام رسانيد تا چنانكه دلگرمي در اراده بود، انجام عمل نيز برحسب آنچه داريد11

 . لگرمي مي باشد، مقبول  مي افتد، بحسب آنچه كسي دارد نه بحسب آنچه ندارد زيرا هرگاه د12

  و نه اينكه ديگران را راحت و شما را زحمت باشد، بلكه به طريق مساوات؛ تا در حال، زيادتي شما براي كمي ايشان بكار آيد؛13

 .  و تا زيادتي ايشان بجهت كمي باشد و مساوات بشود14

 .آنكه بسيار جمع كرد، زيادتي نداشت و آنكه اندكي جمع كرد، كمي نداشت: ست چنانكه مكتوب ا15
 .اما شكر خدا راست كه اين اجتهاد را براي شما در دل تيطُس نهاد 16
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 . زيرا او خواهش ما را اجابت نمود، بلكه بيشتر با اجتهاد بوده، به رضامندي تمام به سوي شما روانه شد17
 .ا فرستاديم كه مدح او در انجيل در تمامي كليساها است و با وي آن برادري ر18
 و نه همين فقط بلكه كليساها  نيز او را اختيار كردند تا در اين نعمتي كه خدمت آن را براي تمجيد خداوند و دلگرمي شما مي كنيم، هم سفر ما 19

 .بشود
 .سخاوتي كه خادمان آن هستيم چونكه اجتناب مي كنيم كه مبادا كسي ما را مالمت كند دربارة اين 20
 . زيرا كه نه در حضور خداوند فقط، بلكه در نظر مردم نيز چيزهاي نيكو را تدارك مي بينيم21
 و با ايشان برادر خود را نيز فرستاديم كه مكرراً در امور بسيار او را با اجتهاد يافتيم و الحال به سبب اعتماد كلّي كه بر شما ميدارد، بيشتر با 22
 .تهاد استاج
 .  هرگاه دربارة تيطُس بپرسند، او در خدمت شما رفيق و همكار من است؛ و اگر درباره برادران ما، ايشان رسل كليساها و جالل مسيح  مي باشند23

 . پس دليل محبت خود و فخر ما را دربارة شما در حضور كليساها به ايشان ظاهر نماييد24
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 .ت مقدسين، زيادتي مي باشد كه به شما بنويسمزيرا كه در خصوص اين خدم 1 
 .  چونكه دلگرمي شما را مي دانم كه دربارة آن بجهت شما به اهل اَخائيه مستعد شده اند و غيرت شما اكثر ايشان را تحريض نموده است2

 .ته ام، مستعد شويد اما برادران را فرستادم كه مبادا فخر ما دربارة شما در اين خصوص باطل شود تا چنانكه گف3
 . مبادا اگر اهل مكادونيه با من آيند و شما را نامستعد يابند، نمي گويم شما بلكه ما از اين اعتمادي كه به آن فخر كرديم، خجل شويم4
، از راه بركت موعود شما  پس الزم دانستم كه برادران را نصيحت كنم تا قبل از ما نزد شما آيند و بركت موعود شما را مهيا سازند تا حاضر باشد5

  .را مهيا سازند تا حاضر باشد، از راه بركت نه از راه طمع

 .هر كه با بخيلي كارد، با بخيلي درو كند: اما خالصه اين است 6
 . اما هر كس بطوري كه در دل خود اراده نموده است بكند، نه به حزن و اضطرار، زيرا خدا بخشندة خوش را دوست مي دارد7
 . لي خدا قادر است كه هر نعمتي را براي شما بيفزايد تا هميشه در هر امري كفايت كامل داشته، براي هر عمل نيكو افزوده شويد و8

 .  چنانكه مكتوب است كه پاشيد و به فقرا داد و عدالتش تا به ابد باقي مي ماند9

   بذر شما را آماده كرده، خواهد افزود و ثمرات عدالت شما اما او كه براي برزگر بذر و براي خورنده نان را آماده مي كند،10

 را مزيد خواهد كرد، 

 .دولتمند شده، كمال سخاوت را بنماييد كه آن منشأ شكر خدا بوسيلة ما مي باشد  تا آنكه در هر چيز11
 . بسيار مي افزايد زيرا كه بجا آوردن اين خدمت، نه فقط حاجات مقدسين را رفع مي كند، بلكه سپاس خدا را نيز12
 .  و از دليل اين خدمت، خدا را تمجيد مي كنند به سبب اطاعت شما در اعتراف انجيل مسيح و سخاوت بخشش شما براي ايشان و همگان13

 . و ايشان به سبب افزوني فيض خدايي كه بر شماست، در دعاي خود مشتاق شما مي باشند14
 .اد خدا را براي عطاي ما الكالم او شكر ب15
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اما من خود، پولس، كه چون در ميان شما حاضر بودم، فروتن بودم، ليكن وقتي كه غايب هستم، با شما جسارت مي كنم، از شما به حلم و رأفت  1 
 مسيح استدعا دارم

كه مي پندارند كه ما به طريق  و التماس مي كنم كه چون حاضر شوم، جسارت نكنم بدان اعتمادي كه گمان مي برم كه جرأت خواهم كرد با آناني 2
 . جسم رفتار مي كنيم

 . زيرا هر چند در جسم رفتار مي كنيم، ولي به قانون جسمي جنگ نمي نماييم3
  زيرا اسلحة ما جسماني نيست بلكه نزد خدا قادر است براي انهدام قلعه ها،4

 ر مي افكنيم و هر فكري را به اطاعت مسيح اسير مي سازيم، كه خياالت و هر بلندي را كه خود را به خالف معرفت خدا افرازد، به زي5

 . و مستعد هستيم كه از هر معصيت انتقام جوييم وقتي كه اطاعت شما كامل شود6

 نيز بر خود اعتماد دارد كه از آن مسيح است، اين را نيز بداند كه چنانكه او از آن مسيح است، ما آيا به صورت ظاهري نظر مي كنيد؟ اگر كسي 7
 .همچنان از آن مسيح هستيم

  زيرا هر چند زياده هم فخر بكنم دربارة اقتدار خود كه خداوند آن را براي بنا نه براي خرابي شما به ما داده است، خجل نخواهم شد، 8

 . كه مبادا معلوم شود كه شما را به رساله ها مي ترسانم9
 .ست، ليكن حضور جسمي او ضعيف و سخنش حقيررساله هاي او گران و زورآور ا:  زيرا مي گويند10
 . چنين شخص بداند كه چنانكه در كالم به رساله ها در غياب هستيم، همچنين نيز در فعل در حضور خواهيم بود11
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ان چون خود را با خود زيرا جرأت نداريم كه خود را از كساني كه خويشتن را مدح مي كنند بشماريم، يا خود را با ايشان مقابله نماييم؛ بلكه ايش 12
 .مي پيمايند و خود را به خود مقابله مي نمايند دانا نيستند

 . اما ما زياده از اندازه فخر نمي كنيم، بلكه بحسب اندازة قانوني كه خدا براي ما پيمود، و آن اندازه اي اسن كه به شما نيز مي رسد13
 . رسيده باشيم، چونكه در انجيل مسيح به شما هم رسيده ايم زيرا از حد خود تجاوز نمي كنيم كه گويا به شما ن14

 و از اندازة خود نگذشته در محنتهاي ديگران فخر نمي نماييم، ولي اميد داريم كه چون ايمان شما افزون شود، در ميان شما بحسب قانون خود 15
 .بغايت افزوده خواهيم شد

 .يم و در امور مهيا شده به قانون ديگران فخر نكنيم تا اينكه در مكانهاي دورتر از شما هم بشارت ده16
 .  اما هر كه فخر نمايد، به خداوند فخر بنمايد17

  .مقبول افتد بلكه آن را كه خداوند را مدح نمايد  زيرا نه آنكه خود را مدح كند18
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 .     كاشكه مرا در اندك جهالتي متحمل شويد و متحمل من هم مي باشيد 1 

 .ا كه من بر شما غيور هستم به غيرت الهي؛ زيرا كه شما را به يك شوهر نامزد ساختم تا باكره اي عفيفه به مسيح سپارم زير2
 . ليكن مي ترسم كه چنانكه مار به مكر خود حوا را فريفت، همچنين خاطر شما هم از سادگي اي كه مسيح است، فاسد گردد3
 عيساي ديگر، غير از آنكه ما بدو موعظه كرديم، يا شما روحي ديگر را جز آنكه يافته بوديد، يا انجيلي ديگر را  زيرا هرگاه آنكه آمد، وعظ مي كرد به4

 .سواي آنچه قبول كرده بوديد مي پذيرفتيد، نيكو مي كرديد كه متحمل مي شديد

 .زيرا مرا يقين است كه از بزرگترين رسوالن هرگز كمتر نيستم 5
 .بلكه در هر امري نزد همه كس به شما آشكار گرديديم.  نيز امي باشم، وليكن در معرفت ني اما هر چند در كالم6
  آيا گناه كردم كه خود را ذليل ساختم تا شما سرافراز شويد در اينكه به انجيل خدا شما را مفت بشارت دادم؟   7

 .ن به نزد شما حاضر بوده، محتاج شدم، بر هيچ كس بار ننهادم كليساهاي ديگر را غارت نموده، اجرت گرفتم تا شما را خدمت نمايم و چو8
 . زيرا برادراني كه از مكادونيه آمدند، رفع حاجت مرا نمودند و در هر چيز از بار نهادن بر شما خود را نگاه داشته و خواهم داشت9
 . هد شد به راستي مسيح كه در من است قسم كه اين فخر در نواحي اخائيه از من گرفته نخوا10

 !   از چه سبب؟ آيا از اينكه شما را دوست نمي دارم؟ خدا مي داند11

 .      جويندگان فرصت، فرصت را منقطع سازم تا در آنچه فخر مي كنند، مثل ما نيز يافت شوند  ليكن آنچه مي كنم هم خواهم كرد تا از12

 . يشتن را به رسوالن مسيح مشابه مي سازند زيرا كه چنين اشخاص رسوالن كَذَبه و عملة مكار هستند كه خو13

 . و عجب نيست، چونكه خود شيطان هم خويشتن را به فرشتة نور مشابه مي سازد14
 . پس امر بزرگ نيست كه خدام وي خويشتن را به خدام عدالت مشابه سازند كه عاقبت ايشان برحسب اعمالشان خواهد بود15

 . اند والّا مرا چون بي فهمي بپذيريد تا من نيز اندكي افتخار كنمباز مي گويم، كسي مرا بي فهم ند 16

  . آنچه مي گويم از جانب خداوند نمي گويم، بلكه از راه بي فهمي در اين اعتمادي كه فخر ما است17
 .  چونكه بسياري از طريق جسماني فخر مي كنند، من هم فخر مي نمايم18

 . ن را به خوشي متحمل مي باشيد زيرا چونكه خود فهيم هستيد، بي فهما19

 زيرا متحمل مي شويد هرگاه كسي شما را غالم سازد، يا كسي شما را فرو خورد، يا كسي شما را گرفتار كند، يا كسي خود را بلند سازد، يا كسي 20
 .شما را بر رخسار طپانچه زند

 .زي كه كسي جرأت دارد، از راه  بي فهمي مي گويم من نيز جرأت دارماما در هر چي. از روي استحقار مي گويم كه گويا ما ضعيف بوده ايم21
 !از ذريت ابراهيم هستند؟ من نيز مي باشم! اسرائيلي هستند؟ من نيز هستم!  آيا عبراني هستند، من نيز هستم22
 . مرگها مكرر انه ها زيادتر، در زندانها بيشتر، دردر محنت ها افزونتر، در تازي!  آيا خدام مسيح هستند؟ چون ديوانه حرف مي زنم، من بيشتر هستم23

 . از يهوديان پنج مرتبه از چهل يك كم تازيانه خوردم24
  سه مرتبه مرا چوب زدند؛ يك دفعه سنگسار شدم؛ سه كرت شكسته كشتي شدم؛ شبانه روزي در دريا بسر بردم؛25

 خطرها از قوم خود و در خطرها از امت ها؛ در خطرها در شهر؛ در خطرها در بيابان؛  در سفرها بارها؛ در خطرهاي نهرها؛ در خطرهاي دزدان؛ در26
 در خطرها در دريا؛ در خطرها در ميان برادران كَذَبه؛

 . در محنت و مشقّت، در بي خوابيها بارها؛ در گرسنگي و تشنگي، در روزه ها بارها؛ در سرما عرياني27
 .، آن باري همه هر روزه بر من است، يعني انديشه براي همة كليساها بدون آنچه عالوه بر اينها است28
  كيست ضعيف كه من ضعيف نمي شوم؟ كه لغزش مي خورد كه من نمي سوزم؟29

 .  اگر فخر مي بايد كرد از آنچه به ضعف من تعلّق دارد، فخر مي كنم30

 .د كه دروغ نمي گويم خدا و پدر عيسي مسيح خداوند كه تا به ابد متبارك است، مي دان31
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 و مرا از دريچه اي در زنبيلي از بارة قلعه پايين كردند و از 33.  در دمشق، والي حارث پادشاه، شهر دمشقيان را براي گرفتن من محافظت مي نمود32
 .دستهاي وي رستم
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 .مي آيمليكن به رؤياها و مكاشفات خداوند . البد است كه فخر كنم، هر چند شايستة من نيست 1 
چنين شخصي كه . مي داند خدا! و آيا بيرون از جسم؟ نمي دانم! آيا در جسم؟ نمي دانم.  شخصي را در مسيح مي شناسم، چهارده سال قبل از اين2

 . تا آسمان سوم ربوده شد

  و چنين شخص را مي شناسم، خواه در جسم و خواه جدا از جسم، نمي دانم، خدا مي داند،3

 .بوده شد و سخنان ناگفتني شنيد كه انسان را جايز نيست به آنها تكلّم كند كه به فردوس ر4
 .  از چنين شخص فخر خواهم كرد، ليكن از خود جز ضعفهاي خويش فخر نمي كنم5

 از آنچه در من ليكن اجتناب مي كنم مبادا كسي در حق من گماني برد فوق.  زيرا اگر بخواهم فخر بكنم، بي فهم نمي باشم چونكه راست مي گويم6
 .بيند يا از من شنود

 . و تا آنكه از زيادتيِ مكاشفات زياده سرافرازي ننمايم، خاري در جسم من داده شد، فرشتة شيطان، تا مرا لطمه زند، مبادا زياده سرافرازي نمايم 7

 . و دربارة آن از خداوند سه دفعه استدعا نمودم تا از من برود8
پس به شادي بسيار از ضعف هاي خود بيشتر فخر خواهم .( كافي است، زيرا كه قوت من در ضعف تو كامل مي گرددفيض من تو را :  مرا گفت9

 .نمود تا قوت مسيح در من ساكن شود
 . بنابراين، از ضعف ها و رسوايي ها و احتياجات و زحمات و تنگيها بخاطر مسيح شادمانم، زيرا كه چون ناتوانم، آنگاه توانا هستم10

زيرا مي بايست شما مرا مدح كرده باشيد، از آنرو كه من از بزرگترين رسوالن به هيچ وجه كمتر نيستم، . شما مرا مجبور ساختيد! بي فهم شده ام 11
 . هر چند هيچ هستم

 . بدرستي كه عالمات رسول در ميان شما با كمال صبر از آيات و معجزات و قوات پديد گشت12
 !من ببخشيد اين بي انصافي را از. كه در آن از ساير كليساها قاصر بوديد؟ مگر اينكه من بر شما بار ننهادم زيرا كدام چيز است 13

اينك مرتبة سوم مهيا هستم كه نزد شما بيايم و بر شما بار نخواهم نهاد از آنرو كه نه مال شما بلكه خود شما را طالبم، زيرا كه نمي بايد فرزندان  14
 .ره كنند، بلكه والدين براي فرزندانبراي والدين ذخي

 و اگر شما را بيشتر محبت نمايم، آيا كمتر محبت بينم؟ .  اما من به كمال خوشي براي جانهاي شما صرف مي كنم و صرف كرده خواهم شد15

 .  اما باشد، من بر شما بار ننهادم بلكه چون حيله گر بودم، شما را به مكر به چنگ آوردم16

 ه يكي از آناني كه نزد شما فرستادم، نفع از شما بردم؟ آيا ب17

 آيا تيطُس از شما نفع برد؟ مگر به يك روح و يك روِش رفتار ننموديم؟.  به تيطُس التماس نمودم و با وي برادر را فرستادم18

ليكن همه چيز اي عزيزان براي بناي . مي گوييمآيا بعد از اين مدت، گمان مي كنيد كه نزد شما حجت مي آوريم؟ به حضور خدا در مسيح سخن  19
 .شما است

 زيرا مي ترسم كه چون آيم شما را نه چنانكه مي خواهم بيابم و شما مرا بيابيد چنانكه نمي خواهيد كه مبادا نزاع و حسد و خشمها و تعصّب و 20
 .بهتان و نمامي و غرور و فتنه ها باشد

شما فروتن سازد و ماتم كنم براي بسياري از آناني كه پيشتر گناه كردند و از ناپاكي و زنا و فجوري كه كرده  و چون باز آيم، خداي من مرا نزد 21
 .بودند، توبه ننمودند
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 .خواهد شد به گواهي دو سه شاهد، هر سخن ثابت. اين مرتبة سوم نزد شما مي آيم 1 
، هر چند اآلن غايب هستم، آناني را كه قبل از اين گناه كردند و همة ديگران را كه اگر گويا دفعة دوم جاضر بوده ام  پيش گفتم و پيش مي گويم كه2

  .باز آيم، مسامحه نخواهم نمود
 . چونكه دليل مسيح را كه در من سخن مي گويد مي جوييد كه او نزد شما ضعيف نيست بلكه در شما تواناست3
چونكه ما نيز در وي ضعيف هستيم، ليكن با او از قوت خدا كه به سوي شما . يست مي كند زيرا هرگاه از ضعف مصلوب گشت، ليكن از قوت خدا ز4

 . است، زيست خواهيم كرد

 آيا خود را نمي شناسيد كه عيسي مسيح در شما است اگر مردود نيستيد؟   . خود را بازيافت كنيد.  خود را امتحان كنيد كه در ايمان هستيد يا نه5

 .خواهيد دانست كه ما مردود نيستيم اما اميدوارم كه 6
 و از خدا مسألت مي كنم كه شما هيچ بدي نكنيد، نه تا ظاهر شود كه ما مقبول هستيم، بلكه تا شما نيكويي كرده باشيد، هرچند ما گويا مردود 7

 . باشيم

 . زيرا كه هيچ نمي توانيم به خالف راستي عمل نماييم بلكه براي راستي8
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 .و نيز براي اين دعا مي كنيم كه شما كامل شويد.  كه ما ناتوانيم و شما تواناييد و شادمانيم وقتي9
 از اينجهت اين را در غياب مي نويسم تا هنگامي كه حاضر شوم، سختي نكنم بحسب آن قدرتي كه خداوند بجهت بنا نه براي خرابي به من داده 10

 .است

  .ي پذيريد؛ يك رأي و با سالمتي بوده باشيد و خداي محبت و سالمتي با شما خواهد بودخالصه اي برادران شاد باشيد؛ كامل شويد؛ تسلّ 11
 .  يكديگر را به بوسة مقدسانه تحيت نماييد12

 . جميع مقدسان به شما سالم مي رسانند13

 .آمين. فيض عيسي خداوند و محبت خدا و شركت روح القدس با جميع شما باد 14
 

925



 

 غالطيان رسالة پولس رسول به
 

  
 
1 

 پولس، رسول نه از جانب انسان و نه بوسيلة انسان بلكه به عيسي مسيح و خداي پدر كه او را از مردگان برخيزانيد،   1 

 به كليساهاي غالطيه،  و همة برادراني كه با من مي باشند،2

 شما باد؛ فيض و سالمتي از جانب خداي پدر و خداوند ما عيسي مسيح با  3

  كه خود را براي گناهان ما داد تا ما را از اين عالم حاضر شرير بحسب ارادة خدا و پدر ما خالصي بخشد،4

 .آمين.  كه او را تا ابداآلباد جالل باد5

 تعجب مي كنم كه بدين زودي از آن كس كه شما را به فيض مسيح خوانده است، بر مي گرديد به سوي انجيلي ديگر، 6

 .لكن بعضي هستند كه شما را مضطرب مي سازند و مي خواهند انجيل مسيح را تبديل نمايند. انجيل ديگر نيست كه 7
 . بلكه هرگاه ما هم يا فرشته اي از آسمان، انجيلي غير از آنكه ما به آن بشارت داديم به شما رساند، اَناتيما باد8
 .نجيلي غير از آنكه پذيرفتيد بياورد اناتيما باداگر كسي ا:  چنانكه پيش گفتيم، اآلن هم باز مي گويم9
 .تابحال رضامندي مردم را مي خواستم، غالم مسيح نمي بودم  آيا الحال مردم در رأي خود مي آورم يا خدا را؟ يا رضامندي مردم را مي طلبم؟ اگر10

 .ه طريق انسان نيستاما اي برادران شما را اعالم مي كنم از انجيلي كه من بدان بشارت دادم كه ب 11
 .  زيرا كه من آن را از انسان نيافته ام و نياموختم، مگر به كشف عيسي مسيح12

  زيرا سرگذشت سابق مرا در دين يهود شنيده ايد كه بر كليساي خدا بي نهايت جفا مي نمودم و آن را ويران مي ساختم،13

 .و در تقاليد اجداد خود بغايت غيور مي بودم و در دين يهود از اكثر همساالن قوم خود سبقت مي جستم 14
  اما چون خدا كه مرا از شكم مادر برگزيد و به فيض خود مرا خواند، رضا بدين داد15

  كه پسر خود را در من آشكار سازد تا در ميان امت ها بدو بشارت دهم، در آنوقت با جسم و خون مشورت نكردم،16

 .قبل از من رسول بودند نرفتم، بلكه به عرب شدم و باز به دمشق مراجعت كردم و به اورشليم هم نزد آناني كه 17

 .پس بعد از سه سال، براي مالقات پطرس به اورشليم رفتم و پانزده روز با وي بسر بردم 18
 .  اما از ساير رسوالن جز يعقوب برادر خداوند را نديدم19

 . حضور خدا دروغ نمي گويم اما دربارة آنچه به شما مي نويسم اينك در 20

 .نواحي سوريه و قيليقيه آمدم  بعد از آن21
  و به كليساهاي يهوديه كه در مسيح بودند صورتاً غير معروف بودم،22

 . جز اينكه شنيده بودند كه آنكه پيشتر بر ما جفا مي نمود، الحال بشارت مي دهد به همان ايماني كه قبل از اين ويران مي ساخت23
 .دا را در من تمجيد نمودند و خ24
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 .پس بعد از چهارده سال با برنابا باز به اورشليم رفت و تيطس را همراه خود بردم 1 
 ولي به الهام رفتم و انجيلي را كه در ميان امتها بدان موعظه مي كنم، به ايشان عرضه داشتم، اما در خلوت به معتبرين، مبادا عبث بدوم يا دويده 2

 . باشم

 .ليكن تيطُس نيز كه همراه من و يوناني بود، مجبور نشد كه مختون شود 3
 و اين به سبب برادران كَذَبه بود كه ايشان را در خُفيه درآوردند و خفتيه درآمدند تا آزادي ما را كه در مسيح عيسي داريم، جاسوسي كنند و تا ما 4

 .را به بندگي درآورند
  .اعت در اين امر تابع نشديم تا راستي انجيل در شما ثابت ماند كه ايشان را يك ساعت هم به اط5

 زيرا آناني كه معتبراند، به من هيچ – هر چه بودند مرا تفاوتي نيست، خدا بر صورت انسان نمي كند –اما از آناني كه معتبراند كه چيزي مي باشند  6
 .نفع نرسانيدند

 ونان به من سپرده شد، چنانكه بشارت مختونان به پطرس بلكه به خالف آن، چون ديدند كه بشارت نامخت7

   زيرا او كه براي رسالت مختونان در پطرس عمل كرد، در من هم براي امت ها عمل كرد 8
تا ما به و كيفا و يوحنّا كه معتبر به اركان بودند، آن فيضي را كه به من عطا شده بود ديدند، دست رفاقت به من و برنابا دادند   پس چون يعقوب9

 سوي امت ها برويم، چنانكه ايشان به سوي مختونان؛ 

 . جز آنكه فقرا را ياد بداريم و خود نيز غيور به كردن اين كار بودم10
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 اما چون پطرس به انطاكيه آمد، او را روبرو مخالفت نمودم زيرا كه موستوجب مالمت بود،   11

 امت ها غذا مي خورد؛ ولي چون آمدند، از آناني كه اهل ختنه بودند ترسيده، باز ايستاد و خويشتن  چونكه قبل از آمدن بعضي از جانب يعقوب، با12
 .را جدا ساخت

 . و ساير يهوديان هم با وي در نفاق ايشان گرفتار شد13

 هستي، به طريق امت ها و نه به طريق اگر تو يهود: ولي چون ديدم كه به راستيِ انجيل به استقامت رفتار نمي كنند، پيش روي همه پطرس را گفتم 14
 يهود زيست مي كني، چون است كه امت ها را مجبور مي سازي كه به طريق يهود رفتار كنند؟ 

  ما طبعاً يهود هستيم و نه گناهكاران از امت ها،15

ه از اعمال شريعت عادل شمرده شويم، زيرا كه از  اما چونكه يافتيم كه هيچ كس از اعمال شريعت عادل شمرده نمي شود، بلكه به ايمان مسيح و ن16
 .اعمال شريعت هيچ بشري عادل شمرده نخواهد شد

 !اما اگر چون عدالت در مسيح را مي طلبيم؛ خود هم گناهكار يافت شويم، آيا مسيح خادم گناه است؟ حاشا 17
 .ه خود متعدي هستمخراب ساختم، هر آينه ثابت مي كنم ك  زيرا اگر باز بنا كنم آنچه را كه18 
 . زانرو كه من بواسطه شريعت نسبت به شريعت مردم تا نسبت به خدا زيست كنم19 
و زندگاني كه الحال در جسم   مي كنم كه . مي كنم ليكن نه من بعد از اين، بلكه مسيح در من زندگي مي كند  با مسيح مصلوب شده ام ولي زندگي20 

 .ي من دادمرا محبت نمود و خود را برا
 . فيض خدا را باطل نمي سازم، زيرا اگر عدالت به شريعت مي بود، هر آينه مسيح عبث مرد21
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 اي غالطيان بي فهم، كيست كه شما افسون كرد تا راستي را طاعت نكنيد كه پيش چشمان شما عيسي مسيح مصلوب شده مبين گرديد؟  1 

 روح را از اعمال شريعت يافته ايد يا از خبر ايمان؟ فقط اين را مي خواهم از شما بفهمم كه 2

  آيا اينقدر بي فهم هستيد كه به روح شروع كرده، اآلن به جسم كامل مي شويد؟3

  آيا اينقدر زحمات را عبث كشيديد اگر في الحقيقة عبث باشد؟4

  از اعمال شريعت يا از خبر ايمان مي كند؟ پس آنكه روح را به شما عطا مي كند و قوات در ميان شما به ظهور مي آورد، آيا 5

 . چنانكه ابراهيم به خدا ايمان آورد و براي او عدالت محسوب شد 6

 . پس آگاهيد كه اهل ايمان فرزندان ابراهيم هستند7
 .و بركت خواهند يافت و كتاب چون پيش ديد كه خدا امت ها را از ايمان عادل خواهد شمرد، به ابراهيم بشارت داد كه جميع امت ها از ت8
   بنابراين اهل ايمان با ابراهيم9ِ

معلون است هر كه ثابت نماند در تمام نوشته هاي كتاب : زيرا جميع آناني كه از اعمال شريعت هستند، زير لعنت مي باشند زيرا مكتوب است 10
 .شريعت تا آنها را به جا آرد

 . عت عادل شمرده نمي شود، زيرا كه عادل به ايمان زيست خواهد نمود اما واضح است كه هيچ كس در حضور خدا از شري11

 .اما شريعت از ايمان نيست بلكه آنكه به آنها عمل مي كند، در آنها زيست خواهد نمود 12
 . ود مسيح، ما را از لعنت شريعت فدا كرد چونكه در راه ما لعنت شد، چنانكه مكتوب است ملعون است هر كه بر دار آويخته ش13

 . تا بركت ابراهيم در مسيح عيسي بر امت ها آيد و تا وعدة روح را به وسيلة ايمان حاصل كنيم14

 .اي برادران، به طريق انسان سخن مي گويم، زيرا عهدي را كه از انسان نيز استوار مي شود، هيچ كس باطل نمي سازد و نمي افزايد 15
 .فته شد و نمي گويد به نسلها كه گويا دربارة بسياري باشد، بلكه دربارة يكي و به نسل تو كه مسيح است اما وعده ها به ابراهيم و به نسل او گ16
 و مقصود اين است عهدي را كه از خدا به مسيح بسته شده بود، شريعتي كه چهارصد و سي سال بعد از آن نازل شد، باطل نمي سازد بطوري كه 17

  .وعده نيست شود
  .ليكن خدا آن را به ابراهيم وعده داد. از شريعت بودي، ديگر از وعده نبودي زيرا اگر ميراث 18

مرتّب  نسلي كه وعده بدو داده شد و بوسيلة فرشتگان به دست متوسطي پس شريعت چيست؟ براي تقصيرها بر آن افزوده شد تا هنگام آمدن آن 19
 .گرديد

 . اما متوسط از يك نيست، اما خدا يك است20
زيرا اگر شريعتي داده مي شد كه تواند حيات بخشد، هر آينه عدالت از شريعت حاصل مي ! وعده هاي خداست؟ حاشا آيا شريعت به خالف پس 21

 .شد
 .  بلكه كتاب همه چيز را زير گناه بست تا وعده اي كه از ايمان به عيسي مسيح است، ايمانداران را عطا شود22

 .شريعت نگاه داشته بوديم و براي آن ايماني كه مي بايست مكشوف شود، بسته شده بوديم اما قبل از آمدن ايمان، زير 23
 . پس شريعت الالي ما شد تا به مسيح برساند تا از ايمان عادل شمرده شويم24
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 . ليكن چون ايمان آمد، ديگر زير دست الال نيستيم25

 .زيرا همگي شما بوسيلة ايمان در مسيح عيسي، پسران خدا مي باشيد 26
 .    زيرا همة شما كه در مسيح تعميد يافتيد، مسيح را دربر گرفتيد27

 . هيچ مهم نيست كه يهود باشد يا يوناني و نه غالم و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زيرا كه همة شما در مسيح عيسي يك مي باشيد28
 . شما از آن مسيح مي باشيد، هر آينه نسل ابراهيم و برحسب وعده، وارث هستيد اما اگر29
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 .ولي مي گويم مادامي كه وارث صغير است، از غالم هيچ فرق ندارد، هر چند مالك همه باشد   1 
 .     بلكه زير دستان ناظران و وكال مي باشد تا روزي كه پدرش تعيين كرده باشد2

 .غير مي بوديم، زير اصول دنيوي غالم مي بوديم همچنين چون ما ص3
 شد و زير شريعت متولّد،  ليكن چون زمان به كمال رسيد، خدا پسر خود را فرستاد كه از زن زاييده4

 . تا آناني را كه زير شريعت باشند فديه كند تا آنكه پسرخواندگي را بيابيم5
 .(اي پدر(يعني ( يا ابا(اي شما فرستاد كه ندا مي كند  اما چونكه پسر هستيد، خدا روح پسر خود را در دله6

 . لهذا ديگر غالم نيستي بلكه پسر، و چون پسر هستي، وارث خدا نيز بوسيلة مسيح7

 . ليكن در آن زمان چون خدا را نمي شناختيد، آناني را كه طبيعتاَ خدايان نبودند، بندگي مي كرديد 8

لكه خدا شما را مي شناسد، چگونه برمي گرديد به سوي آن اصول ضعيف و فقير كه ديگر مي خواهيد از سر نو  اما الحال كه خدا را مي شناسيد ب9
 آنها را بندگي كنيد؟

 .روزها و ماهها و فصل ها و سالها را نگاه مي داريد10
 . دربارة شما ترس دارم كه مبادا براي شما عبث زحمت كشيده باشم11

 .به من هيچ ظلم نكرديد. ا دارم كه مثل من بشويد، چنانكه من هم مثل شما شده اماي برادران، از شما استدع 12
 . اما آگاهيد كه به سبب ضعف بدني، اول به شما بشارت دادم13
 .  و آن امتحان مرا كه در جسم من بود، خوار نشمرديد و مكروه نداشتيد، بلكه مرا چون فرشتة خدا و مثل مسيح عيسي پذيرفتيد14

 .س كجا است آن مبارك باديِ شما؟ زيرا به شما شاهدم كه اگر ممكن بودي، چشمان خود را بيرون آورده، به من مي داديد پ15
  پس چون به شما راست مي گويم، آيا دشمن شما شده ام؟ 16

 .  را بغيرت بطلبيدمي طلبند، ليكن نه به خير، بلكه مي خواهند در را بر روي شما ببندند تا شما ايشان  شما را به غيرت17

 .     ليكن غيرت در امر نيكو در هر زمان نيكو است، نه تنها چون من نزد شما حاضر باشم18

 . اي فرزندان من كه براي شما باز درد زه دارم تا صورت مسيح در شما بسته شود19
  .يرا كه دربارة شما متحير شده ام باري خواهش مي كردم كه اآلن نزد شما حاضر مي بودم تا سخن خود را تبديل كنم، ز20

 شما كه مي خواهيد زير شريعت باشيد، مرا بگوييد آيا شريعت را نمي شنويد؟ 21

 .  زيرا مكتوب است ابراهيم را دو پسر بود، يكي از كنيز و ديگري از آزاد22

 .    ليكن پسر كنيز، بحسب جسم تولّد يافت و پسر آزاد، بر حسب وعده23

 . بطور مثل گفته شد زيرا كه اين دو زن، دو عهد مي باشند، يكي از كوه سينا براي بندگي مي زايد و آن هاجر است و اين امور24
 . زيرا كه هاجر كوه سينا است در عرب، و مطابق است با اورشليمي كه موجود است، زيرا كه با فرزندانش در بندگي مي باشد25
 . جميع ما مي باشد ليكن اورشليم باال آزاد است كه مادر26ِ
صدا كن و فرياد برآور اي تو كه درد زه نديده اي، زيرا كه فرزندان زن بي كس از اوالد ! اي نازاد كه نزاييده اي، شاد باش:  زيرا مكتوب است27

 .شوهردار بيشتراند
 . ليكن ما اي برادران، چون اسحاق فرزندان وعده مي باشيم28
 .هست كه بر حسب روح بود جفا مي كرد، همچنين اآلن نيز ب جسم تولّد يافت، بر وي بلكه چنانكه آنوقت آنكه برحس29
 .  ليكن كتاب چه  مي گويد؟ كنيز و پسر او را بيرون كن زيرا پسر كنيز با پسر آزاد ميراث نخواهد يافت30

 . خالصه اي برادران، فرزندان كنيز نيستيم بلكه از زن آزاديم31
 
5 
 . مسيح ما را به آن آزاد كرد، استوار باشيد و باز در يوغ بندگي گرفتار مشويدپس به آن آزادي كه 1
 .  اينك من پولس به شما مي گويم كه اگر مختون شويد، مسيح براي شما هيچ نفع ندارد2

 . بلي باز به هر كس كه مختون شود شهادت مي دهم كه مديون است كه تمامي شريعت را بجا آورد3
 .ريعت عادل مي شويد، از مسيح باطل و از فيض ساقط گشته ايد همة شما كه از ش4
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 . زيرا كه ما بواسطة روح از ايمان مترقّب اميد عدالت هستيم5
 . و در مسيح عيسي نه خنته فايده دارد و نه نامختوني بلكه ايماني كه به محبت عمل مي كند6

 ساخته است؟پس كيست كه شما را از اطاعت راستي منحرف ! خوب مي دويديد 7

 . اين ترغيب از او كه شما را خوانده است نيست8
 . خميرماية اندك تمام خمير را مخمر مي سازد9
 من در خداوند بر شما اعتماد دارم كه هيچ رأي ديگر نخواهيد داشت، ليكن آنكه شما را مضطرب مي سازد هر كه باشد، قصاص خود را خواهد 10

 . يافت

 .ن تا به حال به ختنه موعظه مي كردم، چرا جفا مي ديدم؟ زيرا كه در اين صورت لغزش صليب برداشته مي شداما اي برادران اگر م11
 .خويشتن را منقطع مي ساختند  كاش آناني كه شما را مضطرب مي سازند12

 .بلكه به محبت، يكديگر را خدمت كنيدزيرا كه شما اي برادران به آزادي خوانده شده ايد؛ اما زنهار آزادي خود را فرصت جسم مگردانيد،  13
 . زيرا تمامي شريعت در يك كلمه كامل مي شود يعني در اينكه همساية خود را چون خويشتن محبت نما14
   . اما اگر يكديگر را بگزيد و بخوريد، با حذر باشيد كه مبادا از يكديگر هالك شويد15
 .جسم را بجا نخواهيد آورداما مي گويم به روح رفتار كنيد، پس شهوات   16
 . زيرا خواهش جسم به خالف روح است و خواهش روح به خالف جسم؛ و اين دو با يكديگر منازعه مي كنند بطوري كه آنچه مي خواهيد نمي كنيد17
 . اما اگر از روح هدايت شديد، زير شريعت نيستيد18

 ر،و اعمال جسم آشكار است، يعني زنا و فسق و ناپاكي و فجو 19

  و بت پرستي و جادوگري و دشمني و نزاع و كينه و خشم و تعصّب و شقاق و بدعتها،20

 و حسد و قتل و مستي و لهو و لعب و امثال اينها كه شما را خبر مي دهم چنانكه قبل از اين دادم، كه كنندگان چنين كارها وارث ملكوت خدا نمي 21
 .شوند

 متي و حلم و مهرباني و نيكويي و ايمان و تواضع و پرهيزكاري است،ليكن ثمرة روح، محبت و خوشي و سال 22

 . كه هيچ شريعت مانع چنين كارها نيست23
 . و آناني كه از آن مسيح مي باشند، جسم را با هوسها و شهواتش مصلوب ساخته اند24
 . هم رفتار بكنيم  اگر به روح زيست كنيم، به روح25

 . به خشم آوريم و بر يكديگر حسد بريم الف زن مشويم تا يكديگر را26
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و خود را مالحظه كن كه . اما اي برادران، اگر كسي به خطايي گرفتار شود، شما كه روحاني هستيد چنين شخص را به روح تواضع اصالح كنيد 1 
 .مبادا تو نيز در تجربه افتي

 .  بجا آريد بارهاي سنگين يكديگر را متحمل شويد و بدين نوع شريعت مسيح را2

 .  زيرا اگر كسي خود را شخصي گمان برد و حال آنكه چيزي نباشد، خود را مي فريبد3

  اما هر كس عمل خود را امتحان بكند، آنگاه فخر در خود به تنهايي خواهد داشت نه در ديگري،4

 . زيرا هر كس حامل بار خود خواهد شد5
 .م خود را در همة چيزهاي خوب مشارك بسازد اما هر كه در كالم تعليم يافته باشد، معل6ّ
 .زيرا كه آنچه آدمي بكارد، همان را درو خواهد كرد.  خود را فريب مدهيد، خدا را استهزاء نمي توان كرد7
 . زيرا هر كه براي جسم خود كارد، از جسم فساد درو كند و هر كه براي روح كارد از روح حيات جاوداني خواهد درويد8
 .  يكوكاري خسته نشويم زيرا كه در موسم آن درو خواهيم كرد اگر ملول نشويم ليكن از ن9

 . خالصه بقدري كه فرصت داريم، با جميع مردم احسان بنماييم، علي الخصوص با اهل بيت ايمان10

 .مالحظه كنيد چه حروف جلي بدست خود به شما نوشتم 11
سازند، ايشان شما را مجبور مي سازند مختون شويد، محض اينكه براي صليب مسيح جفا نيكو در جسم نمايان   آناني كه مي خواهند صورتي12

 . نبينند

 . زيرا ايشان نيز كه مختون مي شوند، خود شريعت را نگاه نمي دارند بلكه مي خواهند شما مختون شويد تا در جسم در  شما فخر كنند13
 .ما عيسي مسيح كه بوسيلة او دنيا براي من مصلوب شد و من براي دنيا ليكن حاشا از من كه فخر كنم جز از صليب خداوند 14

 .زيرا كه در مسيح عيسي نه ختنه چيزي است و نه نامختوني بلكه خلقت تازه 15
 . و آناني كه بدين قانون رفتار مي كنند، سالمتي و رحمت بر ايشان باد و بر اسرائيل خدا16
  . زيرا كه من در بدن خود داغهاي خداوند عيسي را دارم بعد از اين هيچ كس مرا زحمت نرساند17
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 .آمين.  فيض خداوند ما عيسي مسيح با روح شما باد اي برادران18
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    رسالة پولس رسول به    اَفَسسيان
      

 
 

1 

مسيح عيسي فَسس مي باشند و ايمانداران درپولُس به ارادة خدا ورسول عيسي مسيح، به مقدسيني كه در اَ 1  . 

فيض و سالمتي از جانب پدر ما خدا و عيسي مسيح خداوند بر شما باد 2 . 

.كه ما را مبارك ساخت به هر بركت روحاني در جايهاي آسماني در مسيحمتبارك باد خدا و پدر خداوند ما عيسي مسيح  3  

. چنانكه ما را پيش از بنياد عالم در او برگزيد تا در حضور او در محبت مقدس و بي عيب باشيم4  

  كه ما را از قبل تعيين نمود تا او را پسر خوانده شويم بوساطت عيسي مسيح برحسب خشنودي ارادة خود،5

.  ستايش جالل فيض خود كه ما را به آن مستفيض گردانيد در آن جبيب براي6  

.  كه در وي به سبب خون او فديه يعني آمرزش گناهان را به اندازة دولت فيض او يافته ايم7  

.  كه آن را به ما به فراواني عطا فرمود در هر حكمت و فطانت8  

نودي خود كه در خود عزم نموده بود، چونكه سر ارادة خود را به ما شناسانيد، برحسب خش9  

.  براي انتظام كمال زمانها تا همه چيز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمين است، در مسيح جمع كند، يعني در او10  

كه ما نيز در وي ميراث او شده ايم، چنانكه پيش معين گشتيم برحسب 11 .د مي كندرا موافق رأي ارادة خو قصد او كه همة چيزها   

. تا از ما كه اول اميدوار به مسيح مي بوديم، جالل او ستوده شود12  

. و در وي شما نيز چون كالم راستي، يعني بشارت نجات خود را شنيديد، در وي چون ايمان آورديد، از روح قُدوسِ وعده مختوم شديد13  

ل او ستوده شود كه بيعانة ميراث ما است براي فداي آن ملْك خاصّ او تا جال14 . 

بنابراين، من نيز چون خبر ايمان شما را در عيسي خداوند و محبت شما را با همة مقدسين شنيدم،  15  

  باز نمي ايستم از شكر نمودن براي شما و از ياد آوردن شما در دعاهاي خود،16

. معرفت خود به شما عطا فرمايد تا خداي خداوند ما عيسي مسيح كه پدر ذوالجالل است، روح حكمت و كشف را در 17  

  تا چشمان دل شما روشن گشته، بدانيد كه اميد دعوت او چيست و كدام است دولت جالل ميراث او در مقدسين،18

  و چه مقدار است عظمت بي نهايت قوت او نسبت به ما مؤمنين برحسب عمل توانايي قوت او 19
  برخيزانيد و به دست راست خود در جايهاي آسماني نشانيد، كه در مسيح عمل كرد چون او را از مردگان20

 . باالتر از هر رياست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامي كه خوانده مي شود، نه در اين عالم فقط بلكه در عالم آينده نيز21

و همه چيز را زير پايهاي او نهاد و او را سر همه چيز به كليسا داد، 22  

 . پريِ او كه همه را در همه پر مي سازد كه بدن اوست يعني23
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و شما را كه در خطايا و گناهان مرده بوديد، زنده گردانيد، 1   

. كه در آنها قبل، رفتار مي كرديد برحسب دورة اين جهان، بر وفق رئيس قدرت هوا يعني آن روحي كه الحال در فرزندان معصيت عمل مي كند2  

ز در شهوات جسماني خود قبل از اين زندگي مي كرديم و هوسهاي جسماني و افكار خود را به عمل مي آورديم و طبعاَ  كه در ميان ايشان، همة ما ني3
.فرزندان غضب بوديم، چنانكه ديگران  

  ليكن خدا كه در رحمانيت، دولتمند است، از حيثيت محبت عظيمِ خود كه با ما نمود،4

.با مسيح زنده گردانيد، زيرا كه محض فيض نجات يافته ايد ما را نيز كه در خطايا مرده بوديم 5  

. و با او برخيزانيد و در جايهاي آسماني در مسيح عيسي نشانيد6  

. تا در عالم هاي آينده دولت بي نهايت فيض خود را به لطفي كه بر ما در مسيح عيسي دارد ظاهر سازد7  

  اين از شما نيست بلكه بخشش خداست، زيرا كه محض فيض نجات يافته ايد، بوسيلة ايمان و8

.اعمال تا هيچ كس فخر نكند  و نه از9  

 . زيرا كه صنعت او هستيم، آفريده شده در مسيح عيسي براي كارهاي نيكو كه خدا قبل مهيا نمود تا در آنها سلوك نماييم10

ه اهل ختنه ناميده مي شوند، اما ختنة ايشان در جسم و ساخته شدة به لهذا به ياد آوريد كه شما در زمان سلف اي امت هاي در جسم كه آناني كه ب 11 
 دست است، شما را نامختون مي خوانند،
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.         كه شما در آن زمان از مسيح جدا و از وطنيت خاندان اسرائيل، اجنبي و از عهدهاي وعده بيگانه و بي اميد و بي خدا در دنيا بوديد12  

. عيسي شما كه در آن وقت دور بوديد، به خون مسيح نزديك شده ايد ليكن الحال در مسيح13  
  زيرا كه او سالمتي ما است كه هر دو را يك گردانيد و ديوار جدايي را كه در ميان بود منهدم ساخت، 14

. ك انسان جديد در خود بيافريند و عداوت يعني شريعت احكام را كه در فرايض بود، به جسم خود نابود ساخت تا كه مصالحه كرده، از هر دو ي15  

  و تا هر دو را در يك جسد با خدا مصالحه دهد، بوساطت صليب خود كه بر آن عداوت را كُشت،16

.مصالحه را به آناني كه نزديك بودند  و آمده بشارت را مصالحه رسانيد به شما كه دور بوديد و17  

 . داريم زيرا كه بوسيلة او هر دو نزد پدر در يك روح دخول18

.پس، از اين به بعد غريب و اجنبي نيستيد بلكه هموطن مقدسين هستيد و از اهل خانة خدا 19  

.  و بر بنياد رسوالنآمدآ و انبيا بنا شده ايد كه خود عيسي مسيح سنگ زاويه است20  

. كه در وي تمامي عمارت با هم مرتّب شده، به هيكل مقدس در خداوند نمو مي كند21  

ر وي شما نيز با هم بنا كرده مي شويد تا در روح مسكن خدا شويد و د22 . 

 
3 
از اين سبب، من كه پولس هستم و اسير مسيح عيسي براي شما اي امت ها 1  
اگر شنيده باشيد تدبير فيض خدا را كه بجهت شما به من عطا شده است، 2  

نوشتم، كه اين سر از راه كشف بر من اعالم شد، چنانكه مختصراّ پيش 3  

. و از مطالعة آن مي توانيد ادراك مرا در سر مسيح بفهميد4  

  كه آن در قرنهاي گذشته به بني آدم آشكار نشده بود، بطوري كه الحال بر رسوالن مقدس و انبياي او به روح مكشوف گشته است،5

.هستند كه امت ها در ميراث و در بدن و در بهرة وعدة او در مسيح بوساطت انجيل شريك 6  

  . كه خادم آن شدم بحسب عطاي فيض خدا كه برحسب عمل قوت او به من داده شده است7

يعني به من كه كمتر از كمترين همة مقدسينم، اين فيض عطا شد كه درميان امت ها به دولت بي قياس مسيح بشارت دهم، 8  

. ا مستور بود، در خدايي كه همه چيز را بوسيلة عيسي مسيح آفريد و همه را روشن سازم كه چيست انتظام آن سري كه از بناي عالم ه9  

  تا آنكه الحال بر ارباب رياستها و قدرتها در جايهاي آسماني، حكمت گوناگون خدا بوسيلة كليسا معلوم شود،10

  بر حسب تقدير ازلي كه در خداوند ما مسيح عيسي نمود،11

.يم به سبب ايمان وي كه در وي جسارت و دخولِ با اعتماد دار12  

 . لهذا استدعا دارم كه از زحمات من به جهت شما خسته خاطر مشويد كه آنها فخر شما است13

از اين سبب، زانو مي زنم نزد آن پدر، 14  

  كه از او هر خانواده اي در آسمان و بر زمين مسمي مي شود؛15

16ت زورآور شويد، كه بحسب دولت جالل خود به شما عطا كند كه در انسانيباطنيِ خود از روح او به قو ت  

  تا مسيح به وساطت ايمان در دلهاي شما ساكن شود؛17

  و در محبت ريشه كرده و بنياد نهاده، استطاعت يابيد كه با تمامي مقدسين ادراك كنيد كه عرض و طول و عمق و بلندي چيست؛18

ت تا پر شويد تا تمامي پري خدا عارف شويد به محبت مسيح كه فوق از معرفت اس19 . 

الحال او را كه قادر است كه بكند بي نهايت زيادتر از هر آنچه بخواهيم يا فكر كنيم، بحسب آن قوتي كه در ما عمل مي كند، 20  

آمين.  مر او را در كليسا و در مسيح عيسي تا جميع قرنها تا ابداآلباد جالل باد21 . 
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سير مي باشم، از شما استدعا دارم كه به شايستگي آن دعوتي كه به آن خوانده شده ايد، رفتار كنيد،لهذا من كه در خداوند ا 1   

  با كمال فروتني و تواضع و حلم، و متحمل يكديگر در محبت باشيد؛2

. و سعي كنيد كه يگانگي روح را در رشتة سالمتي نگاه داريد3  

. ايد در يك اميد دعوت خويش يك جسد هست و يك روح، چنانكه نيز دعوت شده 4  

  يك خداوند، يك ايمان، يك تعميد؛5

.  يك خدا و پدر همه كه فوق همه و در ميان همه و در همة شما است6  

. ليكن هر يكي از ما را فيض بخشيده شد بحسب اندازة بخشش مسيح7  
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. برد و بخششها به مردم دادچون او به اعلي عليين صعود نمود، اسيري را به اسيري :  بنابراين مي گويد8  

. اما اين صعود نمود چيست؟ جز اينكه اول نزول هم كرد به اَسفَل زمين9  

. آنكه نزول نمود، همان است كه صعود نيز كرد باالتر از جميع افالك تا همة چيزها را پر كند10  

  و او بخشيد بعضي رسوالن و بعضي انبيا و بعضي مبشّرين و بعضي شبانان و معلّمان را،11
  براي تكميل مقدسين، براي كار خدمت، براي بناي جسد مسيح،12

. تا همه به يگانگي ايمان و معرفت تّامِ پسر خدا و به انسان كامل، به اندازة قامت پري مسيح برسيم13  

اطفال متموجِ و رانده شده از باد هر تعليم نباشيم، از دغابازي مردمان در حيله انديشي براي مكرهاي گمراهي؛ تا بعد از اين 14  

  بلكه در محبت پيروي راستي نموده، در هر چيز ترقّي نماييم در او كه سر است، يعني مسيح؛ 15
سب عمل به اندازة هر عضوي بدن را نمو مي دهد براي بناي خويشتن در محبت كه از او تمام بدن مركّب و مرتّب گشته، به مدد هر مفصلي و برح16 . 

.پس اين را مي گويم و در خداوند شهادت مي دهم كه شما ديگر رفتار منماييد، چنانكه امت ها در بطالت ذهنِ خود رفتار مي نمايند 17  

.تي كه بجهت سخت دلي ايشان در ايشان است كه در عقل خود تاريك هستند و از حيات خدا محروم، به سبب جهال18  

  . كه بي فكر شده، خود را به فجور تسليم كرده اند تا هر قسم ناپاكي را به حرص به عمل آورند19

.ليكن شما مسيح را به اينطور نياموخته ايد 20  

تا آنكه شما از جهت رفتار گذشتة خود، انسانيت كهنه را كه از  22.  هرگاه او را شنيده ايد و در او تعليم يافته ايد، به نهجي كه راستي در عيسي است21
.شهوات فريبنده فاسد مي گردد، از خود بيرون كنيد  

. و به روح ذهن خود تازه شويد23  

 . و انسانيت تازه را كه به صورت خدا در عدالت و قدوسيت حقيقي آفريده شده است بپوشيد24

ا همساية خود راست بگويد، زيرا كه ما اعضاي يكديگريملهذا دروغ را ترك كرده، هر كس ب 25 . 

.خشم گيريد و گناه مورزيد؛ خورشيد بر غيظ شما غروب نكند 26  

. ابليس را مجال ندهيد27  

.      دزد ديگر دزدي نكند بلكه به دستهاي خود كار نيكو كرده، زحمت بكشد تا بتواند نيازمندي را چيزي دهد28  

.ن شما بيرون نيايد، بلكه آنچه بحسب حاجت و براي بنا نيكو باشد تا شنوندگان را فيض رساند هيچ سخن بد از دها29  

.  و روح قدوس خدا را كه به او تا روز رستگاري مختوم شده ايد، محزون مسازيد30  

  و هر قسم تلخي و غيظ و خشم و فرياد و بدگويي و خباثت را از خود دور كنيد، 31

ان باشيد و رحيم و همديگر را عفو نماييد چنانكه خدا در مسيح شما را هم آمرزيده است و با يكديگر مهرب32 . 
 

5 

  پس چون فرزندان عزيز به خدا اقتدا كني 1 
و در محبت رفتار نماييد، چنانكه مسيح هم ما را محبت نمود و خويشتن را براي ما به خدا هديه و قرباني براي عطر خوشبوي گذرانيد 2 . 

. زنا و هر ناپاكي و طمع در ميان شما هرگز مذكور هم نشود، چنانكه مقدسين را مي شايداما 3  

. و نه قباحت و بيهوده گويي و چرب زباني كه اينها شايسته نيست بلكه شكرگزاري4  

.دا ندارد زيرا اين را يقين مي دانيد كه هيچ زاني يا ناپاك يا طماع كه بت پرست باشد، ميراثي در ملكوت مسيح و خ5  

. هيچ كس شما را به سخنان باطل فريب ندهد، زيرا كه به سبب اينها غضب خدا بر ابناي معصيت نازل مي شود6  

  پس با ايشان شريك مباشيد7

.پس چون فرزندان نور رفتار كنيد. زيرا كه پيشتر ظلمت بوديد، ليكن الحال در خداوند، نور مي باشيد 8  

. نيكويي و عدالت و راستي است زيرا كه ميوة نور در كمال،9  

.و تحقيق نماييد كه پسنديدة خداوند چيست 10  

  و در اعمال بي ثمر ظلمت شريك مباشيد بلكه آنها را مذمت مكنيد،11

. زيرا كارهايي كه در ايشان خفا مي كنند، حتّي ذكر آنها هم قبيح است12  

.را كه هر چه ظاهر مي شود نور است ليكن هر چيزي كه مذمت شود، از نور ظاهر مي گردد، زي13  

 . بنابراين مي گويد اي تو كه خوابيده اي، بيدار شده، از مردگان برخيز تا مسيح بر تو بدرخشد14

.پس باخبر باشيد كه چگونه با دقّت رفتار نماييد، نه چون جاهالن بلكه چون حكيمان 15  
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. و وقت را دريابيد زيرا اين روزها شرير است16  

.ن جهت بي فهم مباشيد، بلكه بفهميد كه ارادة خداوند چيست از اي17  

. و مست شراب مشويد كه در آن فجور است، بلكه از روح پر شويد18  

. و با يكديگر به مزامير و تسبيحات و سرودهاي روحاني گفتگو كنيد و در دلهاي خود به خداوند بسراييد و ترنّم نماييد19  

. پدر را به نام خداوند ما عيسي مسيح شكر كنيد و پيوسته بجهت هر چيز خدا و20  

 . همديگر را در خدا ترسي اطاعت كنيد21

.اي زنان، شوهران خود را اطاعت كنيد چنانكه خداوند را 22  

.   زيرا كه شوهر سر زن است چنانكه مسيح نيز سر كليسا و او نجات دهندة بدن است23  

نين زنان نيز شوهران خود را در هر امري باشند ليكن همچنانكه كليسا مطيع مسيح است، همچ24 . 

.اي شوهران زنان خود را محبت نماييد، چنانكه مسيح هم كليسا را محبت نمود و خويشتن را براي آن داد 25  

  تا آن را به غسل آب بوسيلة كالم طاهر ساخته، تقديس نمايد،26

.ين و يا هيچ چيز مثل آن نداشته باشد، بلكه تا مقدس و بي عيب باشد تا كليساي مجيد را به نزد خود ظاهر سازد كه لكّه و چ27  

. به همين طور، بايد مردان زنان خويش را مثل بدن خود محبت نمايند زيرا هر كه زوجة خود را محبت نمايد، خويشتن را محبت مي نمايد28  

.و نوازش مي كند، چنانكه خداوند نيز كليسا را زيرا هيچ كس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلكه آن را تربيت 29  

.  زانرو كه اعضاي بدن وي مي باشيم، از جسم و استخوانهاي او30  

.از اينجاست كه مرد پدر و مادر خود را رها كرده، با زوجة خويش خواهد پيوست و آن دو يكتن خواهند بود 31  

. مي گويم اين سر، عظيم است، ليكن من دربارة مسيح و كليسا سخن32  

 .را مثل نَفْس خود محبت بنمايد و زن شوهر خود را بايد احترام نمود  خالصه هر يكي از شما نيز زن خود33
  

6 

اي فرزندان، والدين خود را در خداوند اطاعت نماييد، زيرا كه اين انصاف است1   
.پدر و مادر خود را احترام نما كه اين حكم اول با وعده است 2   

.را عافيت باشد و عمر دراز بر زمين كني تا تو 3  

 . و اي پدران، فرزندان خود را به خشم مياوريد بلكه ايشان را به تأديب و نصيحت خداوند تربيت نماييد4

. اي غالمان، آقايان بشري خود را چون مسيح با ترس و لرز، با ساده دلي اطاعت كنيد 5  
سان، بلكه چون غالمان مسيح كه ارادة خدا را از دل به عمل مي آورند، نه به خدمت حضور مثل طالبان رضامنديِ ان6  

  و به نيت خالص خداوند را بندگي مي كنند نه انسان را،7

. و مي دانند هر كس كه عمل نيكو كند، مكافات آن را از خداوند خواهد يافت، خواه غالم و خواه آزاد8  

 نماييد و از تهديد كردن احتراز كنيد، چونكه مي دانيد كه خود شما را هم آقايي هست در آسمان و او را نظر به  و اي آقايان، با ايشان به همين نَسق رفتار9
  .ظاهر نيست

.خالصه اي برادران من، در خداوند و در تواناييِ قوت او زورآور شويد 10  

. اسلحة تمام خدا را بپوشيد تا بتوانيد با مكرهاي ابليس مقاومت كنيد11  

.   زيرا كه ما را كُشتي گرفتن با خون و جسم نيست بلكه با رياستها و قدرتها و جهان داران اين ظلمت و با فوجهاي روحاني شرارت در جايهاي آسماني12
  

.در روز شرير مقاومت كنيد و همه كار را به جا آورده، بايستيد  لهذا اسلحة تام خدا را برداريد تا بتوانيد13  

.را به راستي بسته و جوشن عدالت را دربر كرده، بايستيد پس كمر خود 14  

. و نعلينِ استعداد انجيلِ سالمتي را در پا كنيد15  

. و بر روي اين همه سپر ايمان را بكشيد كه به آن بتوانيد تمامي تيرهاي آتشين شرير را خاموش كنيد16  

.  و خُود نجات و شمشير روح را كه كالم خداست برداريد17  

و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا كنيد و براي همين به اصرار و التماسِ تمام بجهت همة مقدسين بيدار باشيد 18 . 

و براي من نيز تا كالم به من عطا شود تا با گشادگي زبان سر انجيل را به دليري اعالم نمايم، 19  

 . به دليري سخن گويم، بطوري كه مي بايد گفتتا در آن  كه براي آن در زنجيرها ايلچيگري مي كنم20
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اما تا شما هم از احوال من و از آنچه مي كنم مطّلع شويد، تيخيكُس كه برادر عزيز و خادم 21  امين در خداوند است، شما را از هر چيز خواهد آگاهانيد، 
.لهاي شما را تسلّي بخشد كه او را بجهت همين به نزد شما فرستادم تا از احوال ما آگاه باشيد و او د22  

.  برادران را سالم و محبت با ايمان از جانب خداي پدر و عيسي مسيح خداوند باد23  

آمين.   با همة كساني كه به مسيح عيسي خداوند محبت در بي فسادي دارند، فيض باد24 . 
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 فيليپيان رسالة پولس به
 
 
1 

  .پولس و تيموتاؤس، غالمان عيسي مسيح، به همة مقدسين در مسيح عيسي كه در فيلّپي مي باشند با اُسقُفان و شَماسان 1 
 .فيض و سالمتي از جانب پدر ما خدا و عيسي مسيح خداوند بر شما باد  2

 ،و در تمامي يادگاري شما خداي خود را شكر مي گزارم 3
  و پيوسته در هر دعاي خود براي جميع شما به خوشي دعا مي كنم، 4

 . به سبب مشاركت شما براي انجيل از روز اول تا به حال5
 . چونكه به اين اعتماد دارم كه او كه عمل نيكو را در شما شروع كرد، آن را تا روز عيسي مسيح به كمال خواهد رسانيد6
بارة همة شما همين فكر كنم زيرا كه شما را در دل خود مي دارم كه در زنجيرهاي من و در حجت و اثبات انجيل  چنانكه مرا سزاوار است كه در7

 .همة شما با من شريك در اين نعمت هستيد
 . زيرا خدا مرا شاهد است كه چقدر در احشاي عيسي مسيح، مشتاق همة شما هستم8

 . و كمال فهم بسيار افزونتر شودو براي اين دعا مي كنم تا محبت شما در معرفت 9
  تا چيزهاي بهتر را برگزينيد و در روز مسيح بي غشّ و بي لغزش باشيد،10

  . و پر شويد از ميوة عدالت كه بوسيلة عيسي مسيح براي تمجيد و حمد خداست11
 نجاميد، اما اي برادران، مي خواهم شما بدانيد كه آنچه بر من واقع گشت، برعكس به ترقّي انجيل ا 12

 . بحدي كه زنجيرهاي من آشكارا شد در مسيح در تمام فوج خاصّ و به همة ديگران13
 . و اكثرا از برادران در خداوند از زنجيرهاي من اعتماد به هم رسانيده، بيشتر جرأت مي كنند كه كالم خدا را بي ترس بگويند14
 . بعضي هم از خشنودي اما بعضي از حسد و نزاع به مسيح موعظه مي كنند، ولي15
 .اما آنان از تعصّب نه از اخالص به مسيح اعالم مي كنند و گمان مي برند كه به زنجيرهاي من زحمت مي افزايند16
 . ولي اينان از راه محبت، چونكه مي دانند كه من بجهت حمايت انجيل معين شده ام17

 ه به راستي، به مسيح موعظه مي شود و از اين شادمانم بلكه شادي هم خواهم كرد،پس چه؟ جز اينكه به هر صورت، خواه به بهانه و خوا 18

   زيرا مي دانم كه به نجات من خواهد انجاميد بوسيلة دعاي شما و تأييد روح عيسي مسيح،19
يز مسيح در بدن من جالل خواهد يافت،  برحسب انتظار و اميد من كه در هيچ چيز خجالت نخواهم كشيد، بلكه در كمال دليري، چنانكه هميشه، اآلن ن20

  .خواه در حيات و خواه در موت
 . زيرا كه مرا زيستن مسيح است و مردن نفع 21

 . وليكن اگر زيستن در جسم، همان ثمر كار من است، پس نمي دانم كدام را اختيار كنم22
 . با مسيح باشم، زيرا اين بسيار بهتر است زيرا در ميان اين دو سخت گرفتار هستم، چونكه خواهش دارم كه رحلت كنم و23
 . ليكن در جسم ماندن براي شما الزم تر است24
  و چون اين اعتماد را دارم، مي دانم كه خواهم ماند و نزد همة شما توقف خواهم نمود بجهت ترقي و خوشي ايمان شما،25

 .يگر نزد شما تا فخر شما در مسيح عيسي در من افزوده شود بوسيلة آمدن من بار د26

باري بطور شايستة انجيل مسيح رفتار نماييد تا خواه آيم و شما را بينم و خواه غايب باشم، احوال شما را بشنوم كه به يك روح برقراريد و به   27
 .يك نفس براي ايمان انجيل مجاهده مي كنيد

 . ت است، اما شما را دليل نجات و اين از خداست و در هيچ امري از دشمنان ترسان نيستيد كه همين براي ايشان دليل هالك28

و شما را همان مجاهده است كه در من ديديد و .  زيرا كه به شما عطا شد به خاطر مسيح نه فقط ايمان آوردن به او بلكه زحمت كشيدن هم براي او29
 .مي شنويد كه در من است اآلن هم

 
2 

 محبت، يا شراكت در روح، يا شفقت و رحمت هست،بنابراين اگر نصيحتي در مسيح، يا تسلّي   1  

 . پس خوشي مرا كامل گردانيد تا با هم يك فكر كنيد و همان محبت نموده، يك دل بشويد و يك فكر را داشته باشيد2
 .  و هيچ چيز را از راه تعصّب و عجب مكنيد، بلكه با فروتني ديگران را از خود بهتر بدانيد3

 .حظه كارهاي خود را نكند، بلكه هر كدام كارهاي ديگران را نيز و هر يك از شما مال4

 پس همين فكر در شما باشد كه در مسيح عيسي نيز بود 5   

  كه چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنيمت نشمرد، 6

936



   ليكن خود را خالي كرده، صورت غالم را پذيرفت و در شباهت مردمان شد؛7
 . انسان يافت شد، خويشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلكه تا به موت صليب مطيع گرديد و چون در شكل 8
 .  از اين جهت خدا نيز او را بغايت سرافراز نمود و نامي را كه فوق از جميع نامهاست، بدو بخشيد9

  تا به نام عيسي هر زانويي از آنچه در آسمان و بر زمين و زير زمين است خم شود،10

 .هر زباني اقرار كند كه عيسي مسيح، خداوند است براي تمجيد خداي پدر و 11

پس اي عزيزان من چنانكه هميشه مطيع  مي بوديد، نه در حضور من فقط بلكه بسيار زيادتر اآلن وقتي كه غايبم، نجات خود را به ترس و لرز  12
 .بعمل آوريد

 . ده و هم فعل را بعمل ايجاد مي كند زيرا خداست كه در شما برحسب رضامندي خود، هم ارا13

  و هر كاري را بدون همهمه و مجادله بكنيد، 14

  تا بي عيب و ساده دل و فرزندان خدا بي مالمت باشيد، در ميان قومي كج رو و گردنكش كه در آن ميان چون نيرها در جهان مي درخشيد، 15

 .مسيح تا آنكه عبث ندويده و عبث زحمت نكشيده باشم و كالم حيات را برمي افرازيد، بجهت فخر من در روز 16
 .  بلكه هرگاه بر قرباني و خدمت ايمان شما ريخته شوم، شادمان هستم و با همة شما شادي مي كنم17

 . و همچنين شما نيز شادمان هستيد و با من شادي مي كنيد18

 .رستم تا من نيز از احوال شما مطّلع شده، تازه روح گردمو در عيسي خداوند اميدوارم كه تيموتاؤس را به زودي نزد شما بف 19
 .  زيرا كسي ديگر را همدل ندارم كه به اخالص دربارة شما انديشد20

 . زانرو كه همه نفع خود را مي طلبند، نه امور عيسي مسيح را21
 .  انجيل خدمت كرده است اما دليل او را مي دانيد، زيرا چنانكه فرزند پدر را خدمت مي كند، او با من براي22

 . پس اميدوارم كه چون ديدم كار من چطور مي شود، او را بي درنگ بفرستم23
 . اما در خداوند اعتماد دارم كه خود هم به زودي بيايم24

 .مي باشد، اما شما را رسول و خادم حاجت منولي الزم دانستم كه اَپفْردتُس را به سوي شما روانه نمايم كه مرا برادر و همكار و همجنگ  25 
  . زيرا كه مشتاق همة شما بود و غمگين شد از اينكه شنيده بوديد كه او بيمار شده بود26
 .في الواقع بيمار و مشرف به موت بود، ليكن خدا بر وي ترحم فرمود و نه بر او فقط بلكه بر من نيز تا مرا غمي بر غم نباشد  و27
  .ي بيشتر او را روانه نمودم تا از ديدنش باز شاد شويد و حزن من كمتر شود پس به سع28
  پس او را در خداوند با كمال خوشي بپذيريد و چنين كسان را محترم بداريد،29

 .خود را به خطر انداخت تا نقص خدمت شما را براي من به كمال رساند  زيرا در كار مسيح مشرف بر موت شد و جان30
 
3 

 .همان مطالب را به شما نوشتن بر من سنگين نيست و ايمني شما است. صه اي برادران من، در خداوند خوش باشيدخال  1 
 . از مقطوعان بپرهيزيد. از عامالن شرير احتراز نماييد.  از سگها باحذر باشيد2

 . و بر جسم اعتماد نداريم زيرا مختومان ما هستيم كه خدا را در روح عبادت مي كنيم و به مسيح عيسي فخر مي كنيم3
 .اگر كسي ديگر گمان برد كه در جسم اعتماد دارد، من بيشتر.  هر چند مرا در جسم نيز اعتماد است4
  روز هشتم مختون شده و از قبيلة اسرائيل، از سبط بنيامين، عبراني از عبرانيان، از جهت شريعت فريسي،5

 .دالت شريعتي، بي عيب از جهت غيرت جفا كننده بر كليسا، از جهت ع6

 .اما آنچه مرا سود مي بود، آن را به خاطر مسيح زيان دانستم 7
 . بلكه همه چيز را زيان كردم و فضله شمردم تا مسيح را دريابم8
 .ا بر ايمان است و در وي يافت شوم نه با عدالت خود كه از شريعت است، بلكه با آن كه بوسيلة ايمان مسيح مي شود، يعني عدالتي كه  از خد9
 . و تا او را و قوت قيامت وي را شراكت در رنجهاي وي را بشناسم و با موت او مشابه گردم10
 . مگر به هر وجه به قيامت از مردگان برسم11
ي آن مسيح نيز  مرا  نه اينكه تا به حال چنگ آورده يا تا بحال كامل شده باشم، ولي در پي آن مي كوشم بلكه شايد آن را بدست آورم كه برا12

  .بدست آورد
اي برادران، گمان نمي برم كه من بدست آورده ام؛ ليكن يك چيز مي كنم كه آنچه در عقب است فراموش كرده و به سوي آنچه در پيش است،   13

 خويشتن را كشيده، 

 . در پي مقصد مي كوشم بجهت انعام دعوت بلند خدا كه در مسيح عيسي است14
 .كه كامل هستيم، اين فكر داشته باشيم و اگر في الجمله فكر ديگر داريد، خدا اين را هم بر شما كشف خواهد فرمود پس جميع ما 15
 . اما به هر مقامي كه رسيده ايم، به همان قانون رفتار بايد كرد16
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 .ا داريد، رفتار مي كننداي برادران، با هم به من اقتدا نماييد و مالحظه كنيد آناني را كه بحسب نمونه اي كه در م 17
  زيرا كه بسياري رفتار مي نمايند كه ذكر ايشان را بارها براي شما كرده ام و حال نيز با گريه مي كنم كه دشمنان صليب مسيح مي باشند،18

 . كنند كه انجام ايشان را هالكت است و خداي ايشان شكم ايشان و فخر ايشان در ننگ ايشان، و چيزهاي دنيوي انديشه مي19
  اما وطن ما در آسمان است كه از آنجا نيز نجات دهنده يعني عيسي مسيح خداوند را انتظار مي كشيم،20

 . كه شكل جسد ذليل ما را تبديل خواهد نمود تا به صورت جسد مجيد او مصور شود، برحسب عمل قوت خود كه همه چيز را مطيع خود بگرداند21
 
4 

 .ن عزيز و مورد اشتياق من و شادي و تاج من، به همينطور در خداوند استوار باشيد اي عزيزانبنابراين، اي برادرا  1  
 .  از اَفُوديه استدعا دارم و به سنتيخي التماس دارم كه در خداوند يك رأي باشند2

من شريك مي بودند با اَكْليمنْتُس نيز و ساير خالص خواهش مي كنم كه ايشان را امداد كني، زيرا كه در جهاد انجيل با   و از تو نيز اي همقطار3
  .همكاران من كه نام ايشان در دفتر حيات است

 .و باز مي گويم شاد باشيد. در خداوند دائماً شاد باشيد  4
 .خداوند نزديك است.  اعتدال شما بر جميع مردم معروف بشود5
 .دعا با شكرگزاري مسؤوالت خود را به خدا عرض كنيد براي همه چيز انديشه مكنيد، بلكه در هر چيز با صالت و 6
 . و سالمتي خدا كه فوق از تمامي عقل است، دلها و ذهنهاي شما را در مسيح عيسي نگاه خواهد داشت7

 و هر خالصه اي برادران، هر چه راست باشد و هر چه مجيد و هر چه عادل و هر چه پاك و هر چه جميل و هر چه نيك نام است و هر فضيلت 8
  . مدحي كه بوده باشد، در آنها تفكّر كنيد

  . و آنچه در من آموخته و پذيرفته و شنيده و ديده ايد، آنها را بعمل آريد، و خداي سالمتي با شما خواهد بود9
 .رصت نيافتيدو در خداوند بسيار شاد گرديدم كه اآلن آخر، فكر شما براي من شكوفه آورد و در اين نيز تفكّر مي كرديد، ليكن ف 10
 . نه آنكه دربارة احتياج سخن مي گويم، زيرا كه آموخته ام كه در هر حالتي كه باشم، قناعت كنم11
 .دولتمندي و افالس را ياد گرفته ام  و ذلّت را مي دانم و دولتمندي را هم مي دانم، در هر صورت و در همه چيز، سيري و گرسنگي و12
 .  كه مرا تقويت مي بخشد قوت هر چيز را دارم در مسيح13

 . ليكن نيكويي كرديد كه در تنگي من شريك شديد14
 اما اي فيليپيان شما هم آگاهيد كه در ابتداي انجيل، چون از مكادونيه روانه شدم، هيچ كليسا در امر دادن و گرفتن با من شراكت نكرد جز شما و 15

 .بس
 .حتياج من فرستاديد زيرا كه در تسالونيكي هم يك دو دفعه براي ا16
 .به حساب شما بيفزايد  نه آنكه طالب بخشش باشم، بلكه طالب ثمري هستم كه17
پر گشته ام چونكه هداياي شما را از اَپفْردتُس يافته ام كه عطر خوشبوي قرباني مقبول و پسنديدة .  ولي همه چيز بلكه بيشتر از كفايت دارم18

 .خداست
 .جالل در مسيح عيسي رفع خواهد نمود ياجات شما را برحسب دولت خود در اما خداي من همة احت19
 .آمين. و خدا و پدر ما را تا ابداآلباد جالل باد 20

 . و برادراني كه با من مي باشند به شما سالم      مي فرستند. هر مقدس را در مسيح عيسي سالم برسانيد 21

 . الخصوص آناني كه از اهل قيصر هستندجميع مقدسان به شما سالم مي رسانند، علي22
    .آمين.  فيض خداوند ما عيسي مسيح با جميع شما باد23
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 كُولُسيان رسالة پولس رسول به
 
 
1 

 پولس به ارادة خدا رسولِ مسيح عيسي و تيموتاؤس برادر، 1

 . به مقدسان در كُولُسي و برادران امين در مسيح فيض و سالمتي از جانب پدر ما خدا و عيسي مسيح خداوند بر شما باد2
 اي شما دعا مي نماييم، خدا و پدر خداوند خود عيسي مسيح را شكر مي كنيم و پيوسته بر3

  چونكه ايمان شما را در مسيح عيسي و محبتي را كه با جميع مقدسان مي نماييد شنيديم،4

  به سبب اميدي كه بجهت شما در آسمان گذاشته شده است كه خبر آن را در كالم راستي انجيل سابقاً شنيديد، 5

 مي آورد و نمو مي كند، چنانكه در ميان شما نيز از روزي كه آن را شنيديد و فيض خدا را در  كه به شما وارد شد چنانكه در تمامي عالم نيز و ميوه6
 .راستي دانسته ايد

 .  چنانكه از اپفْراس تعليم يافتيد كه همخدمت عزيز ما و خادم امين مسيح براي شما است7

 . و او ما را نيز از محبت شما كه در روح است خبر داد8
 ما نيز از روزي كه اين را شنيديم، باز نمي ايستم از دعا كردن براي شما و مسألت نمودن تا از كمال معرفت ارادة او در هر حكمت و  و از آن جهت9

 فهم روحاني پر شويد، 

  كنيد، تا شما به طريق شايستة خداوند به كمال رضامندي رفتار نماييد و در هر عمل نيكو بار آوريد و به معرفت كامل خدا نمو10

  و به اندازة توانايي جالل او به قوت تمام زورآور شويد تا صبر كامل و تحمل را با شادماني داشته باشيد؛11

  و پدر را شكرگزاريد كه ما را اليق بهرة ميراث مقدسان در نور گردانيده است،12

  و ما را از قدرت ظلمت رهانيده، به ملكوت پسر محبت خود منتقل ساخت، 13

 . كه در وي فدية خود يعني آمرزش گناهان خويش را يافته ايم14
 . و او صورت خداي ناديده است، نخست زادة تمامي آفريدگان15
 زيرا كه در او همه چيز آفريده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمين است از چيزهاي ناديدني و تختها و سلطنتها و رياسات و قوات؛ همه بوسيلة 16

 . او آفريده شداو و براي
 . و او قبل از همه است و در وي همه چيز قيام دارد17
 . و او بدن يعني كليسا را سر است، زيرا كه او ابتدا است و نخست زاده از مردگان تا در همه چيز او مقدم شود18
  زيرا خدا رضا بدين داد كه تمامي پري در او ساكن شود، 19

بلي بوسيلة او خواه آنچه بر زمين و خواه . ا با خود مصالحه دهد، چونكه به خون صليب وي سالمتي را پديد آورد و اينكه بوساطت او همه چيز ر20
 .آنچه در آسمان است

  و شما را كه سابقاً از نيت دل در اعمال بد خويش اجنبي و دشمن بوديد، بالفعل مصالحه داده است، 21

  در حضور خود مقدس و بي عيب و بي مالمت حاضر سازد، در بدن بشريِ خود بوسيلة موت تا شما را22

 به شرطي كه در ايمان بنياد نهاده و قايم بمانيد و جنبش نخوريد از اميد انجيل كه در آن تعليم يافته ايد و به تمامي خلقت زير آسمان بدان موعظه 23
 .شده است و من پولس خادم آن شده ام

  ا شادي  مي كنم و نقصهاي زحمات مسيح را در بدن خود به كمال مي رسانم براي بدن او كه كليسا است، اآلن زحمتهاي خود را در راه شم24
  كه من خادم آن گشته ام برحسب نظارت خدا كه به من براي شما سپرده شد تا كالم خدا را به كمال رسانم؛25

  به مقدسان او مكشوف گرديد، يعني آن سري كه از دهرها و قرنها مخفي داشته شده بود، ليكن الحال26

 . كه خدا اراده نمود تا بشناساند كه چيست دولت جالل اين سر در ميان امت ها كه آن مسيح در شما و اميد جالل است27
 . و ما او را اعالن مي نماييم، در حالتيكه هر شخص را تنبيه مي كنيم و هر كس را كامل در مسيح عيسي حاضر سازيم28
 .ين نيز محنت مي كشم و مجاهده مي نمايم بحسب عمل او كه در من به قوت عمل مي كند و براي ا29

 
2 

  زيرا مي خواهم كه شما آگاه باشيد كه مرا چه نوع اجتهاد است براي شما و اهل الودكيه و آناني كه صورت مرا در جسم نديده اند،1

 ده، به دولت يقينِ فهمِ تمام و به معرفت سر خدا برسند؛ تا دلهاي ايشان تسلّي يابد و ايشان در محبت پيوند ش2

 .  يعني سر مسيح كه در وي تمامي خزاين حكمت و علم مخفي است3

  اما اين را مي گويم تا هيچ كس شما را به سخنان دالويز اغوا نكند،4

 .ستقامت ايمانتان را در مسيح نظاره مي كنم زيرا كه هر چند در جسم غايبم ليكن در روح با شما بوده، شادي مي كنم و نظم و ا5
  پس چنانكه مسيح عيسي خداوند را پذيرفتيد، در وي رفتار نماييد، 6
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 . كه در او ريشه كرده و بنا شده و در ايمان راسخ گشته ايد، بطوري كه تعليم يافته ايد و در آن شكرگزاري بسيار مي نماييد7
 به فلسفه و مكر باطل، برحسب تقليد مردم و مردم برحسب اصول دنيوي نه برحسب مسيح،  با خبر باشيد كه كسي شما را نربايد 8

 .   كه در وي از جهت جسم، تمامي پريِ الوهيت ساكن است9

 . و شما در وي تكميل شده ايد كه سر تمامي رياست و قدرت است10
 . بدن جسماني، بوسيلة اختتان مسيح و در وي مختون شده ايد، به ختنة ناساختة به دست يعني بيرون كردن 11

 . و با وي در تعميد مدفون گشتيد كه در آن هم برخيزانيده شديد به ايمان بر عمل خدا كه او را از مردگان برخيزانيد12
  و شما را كه در خطايا و نامختوني جسم خود مرده بوديد، با او زنده گردانيد چونكه همة خطاياي شما را آمرزيد،13

 . دستخطّي را كه ضد ما و مشتمل بر فرايض و به خالف ما بود، محو ساخت و آن را به صليب خود ميخ زده، از ميان برداشت و آن14
 . و از خويشتن رياسات و قوات را بيرون كرده، آنها را عالنيةً آشكار نمود، چون در آن بر آنها ظفر يافت15
  و هالل و سبت بر شما حكم نكند، پس كسي دربارة خوردن و نوشيدن و دربارة عيد16

 .  زيرا كه اينها ساية چيزهاي آينده است، ليكن بدن از آن مسيح است17

 و كسي انْعام شما را نربايد از رغبت به فروتني و عبادت فرشتگان و مداخلت در اموري ديده است كه از ذهن جسماني خود بي جا مغرور شده 18
 است؛

 . و به سر متمسك نشده كه از آن تمامي بدن به توسط مفاصل و بندها مدد يافته و با هم پيوند شده، نمو مي كند به نموي كه از خداست19
  چونكه با مسيح از اصول دنيوي مرديد، چگونه است كه مثل زندگان در دنيا بر شما فرايض نهاده مي شود؟20

 ! ار كه لمس مكن و مچش بلكه دست مگذ21

  كه همة اينها محض استعمال فاسد مي شود برحسب تقاليد و تعاليم مردم، 22

 . كه چنين چيزها هر چند در عبادت نافله و فروتني و آزار بدن صورت حكمت دارد، ولي فايده اي براي رفع تن پروري ندارد23
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 . آنجايي كه مسيح است، به دست راست خدا نشسته پس چون با مسيح برخيزانيده شديد، آنچه را كه در باال است بطلبيد در1
 .  در آنچه باال است تفكّر كنيد، نه در آنچه بر زمين است2

 . زيرا كه مرديد و زندگي شما با مسيح در خدا مخفي است3
 . چون مسيح كه زندگي ما است ظاهر شود، آنگاه شما هم با وي در جالل ظاهر خواهيد شد4
 زنا و ناپاكي و هوي هوس و شهوت قبيح و طمع كه بت پرستي است :  زمين است مقتول سازيد پس اعضاي خود را كه بر5

 . كه به سبب اينها غضب خدا بر ابناي معصيت وارد مي آيد6
 .  كه شما نيز سابقاً در اينها رفتار مي كرديد، هنگامي كه در آنها زيست مي نموديد7

 .م و غيظ و بدخويي و بدگويي و فحش را از زبان خود ليكن الحال شما همه را ترك كنيد، يعني خش8
  به يكديگر دروغ مگوييد، چونكه انسانيت كهنه را با اعمالش از خود بيرون كرده ايد،9

  و تازه را پوشيده ايد كه به صورت خالق خويش تا به معرفت كامل، تازه مي شود،10

 .امختوني، نه بربري، نه سكيِتي، نه غالم و نه آزاد، بلكه مسيح همه و در همه است كه در آن نه يوناني است، و نه يهود، نه ختنه، نه ن11
  پس مانند برگزيدگان مقدس و محبوب خدا، احشاي رحمت و مهرباني و تواضع و تحمل و حلم را بپوشيد؛12

 .نكه مسيح شما را آمرزيد، شما نيز چنين كنيد و متحمل يكديگر شده، همديگر را عفو كنيد هرگاه بر ديگري ادعايي داشته باشيد؛ چنا13
 .  و بر اين همه محبت را كه كمربند كمال است بپوشيد14

 .  و سالمتي خدا در دلهاي شما مسلّط باشد كه به آن هم در يك بدن خوانده شده ايد و شاكر باشيد15

ا تعليم و نصيحت كنيد و به مزامير و تسبيحات و سرودهاي روحاني و  كالم مسيح در شما به دولتمندي و به كمال حكمت ساكن بشود؛ و يكديگر ر16
 .دلهاي خود خدا را بسراييد با فيض در

 . و آنچه كنيد در قول و فعل، همه را به نام عيسي خداوند بكنيد و خداي پدر را بوسيلة او شكر كنيد17
 .د اي زنان، شوهران خود را اطاعت نماييد، چنانكه در خداوند مي شاي18
 . اي شوهران، زوجه هاي خود را محبت نماييد و با ايشان تلخي مكنيد19
 . اي فرزندان، والدين خود را در همه چيز اطاعت كنيد زيرا كه اين پسنديده است در خداوند20
 . اي پدران، فرزندان خود را خشمگين مسازيد، مبادا دل شكسته شوند21
 هر چيز اطاعت كنيد، نه به خدمت حضور جويندگان رضامندي مردم، بلكه به اخالص قلب و از خداوند  اي غالمان، آقايان جسماني خود را در22

 . بترسيد

 .و آنچه كنيد، از دل كنيد بخاطر خداوند نه بخاطر انسان 23

940



 .  چون مي دانيد كه از خداوند مكافات ميراث را خواهيد يافت، چونكه مسيح خداوند را بندگي مي كنيد24

 . هر كه ظلم كند، آن ظلمي را كه كرد، خواهد يافت و ظاهربيني نيست زيرا25
 
4 

 .اي آقايان، با غالمان خود با عدل و انصاف را بجا آريد، چونكه مي دانيد شما را نيز آقايي هست در آسمان 1
 . در دعا مواظب باشيد و در آن با شكرگزاري بيدار باشيد2
 رِ كالم را به روي ما بگشايد تا سر مسيح را كه بجهت آن در قيد هم افتاده ام بگويم، و دربارة ما نيز دعا كنيد كه خدا د3

 . و آن را بطوري كه مي بايد تكلّم كنم و مبين سازم4
 . زمان را دريافته، پيش اهل خارج به حكمت رفتار كنيد5
 .ونه جواب بايد داد گفتگوي شما هميشه با فيض باشد و اصالح شده به نمك، تا بدانيد هر كس را چگ6
  تيخيكُس، برادر عزيز و خادم امين و همخدمت من در خداوند، از همة احوال من شما را خواهد آگاهانيد،7

  كه او را به همين جهت نزد شما فرستادم تا از حاالت شما آگاه شود و دلهاي شما را تسلّي دهد،8

 .  شما را از همة گزارش اينجا آگاه خواهد ساخت با اُنيسيمس، برادرِ امين و حبيب كه از خود شماست،9

  اَرِستَرخُس همزندان من شما را سالم مي رساند، و مرقس عموزادة برنابا كه دربارة او حكم يافته ايد، هرگاه نزد شما آيد او را بپذيريد،10

 .شده، باعث تسلّي من گرديدند و يسوع، ملقّب به يسطُس كه ايشان تنها از اهل ختنه براي ملكوت خدا همخدمت 11
 اپفْراس به شما سالم مي رساند كه يكي از شما و غالم مسيح است و پيوسته براي شما در دعاهاي خود جد و جهد مي كند تا در تمامي ارادة خدا 12

 .كامل و متيقّن شويد
 .يار محنت مي كشد و براي او گواهي مي دهم كه دربارة شما و اهل الودكيه و اهل هيراپولَس بس13
 .  و لوقاي طبيبِ حبيب و ديماس به شما سالم مي رسانند14

 . برادران در لَاودكيه و نِيمفاس و كليسايي را كه در خانة ايشان است سالم رسانيد15
 .ودكيه را هم شما بخوانيد و چون اين رساله براي شما خوانده شد، مقرر داريد كه در كليساي الودكيان نيز خوانده شود و رسالة او ال16
 .باخبر باش تا آن خدمتي را كه در خداوند يافته اي، به كمال رساني:  و به اَرخپس گوييد17
 .آمين. فيض با شما باد. زنجيرهاي مرا بخاطر داريد.  تحيت من، پولس، به دست خودم18
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 تَسالونيكيان رسالة اول پولس رسول به
 
 
1 

فيض و سالمتي از جانب پدر ما خدا و  .به كليساي تسالونيكيان كه در خداي پدر و عيسي مسيح خداوند مي باشيد  پولس و سلْوانُس و تيموتاؤس،1
 .عيسي مسيح خداوند با شما باد

  در دعاهاي خود شما را ذكر مي نماييم، پيوسته دربارة جميع شما خدا را شكر مي كنيم  و دائما2ً

 .  چون اعمالِ ايمان شما و محنت محبت و صبر اميد شما را در خداوند ما عيسي مسيح در حضور خدا و پدر خود ياد مي كنيم3

  زيرا كه اي برادران و اي عزيزان خدا، از برگزيده شدن شما مطّلع هستيم، 4

خن وارد نشده، بلكه با قوت و روح القدس و يقين كامل، چنانكه مي دانيد كه در ميان شما بخاطر شما چگونه  زيرا كه انجيل ما بر شما محض س5
 . مردمان شديم

  و شما به ما و به خداوند اقتدا نموديد و كالم را در زحمت شَديد، با خوشيِ روح القدس پذيرفتيد، 6

 ئيه را نمونه شديد، به حدي كه شما جميع ايمانداران مكادونيه و اَخا7

 بنوعي كه از شما كالم خداوند نه فقط در مكادونيه و اَخائيه نواخته شد، بلكه در هر جا ايمان شما به خدا شيوع يافت، بقسمي كه احتياج نيست كه ما 8
 چيزي بگوييم،

 از بتها به سوي خداوند بازگشت كرديد تا خداي حي  زيرا كه خود ايشان دربارة ما خبر مي دهند كه چه قسم وارد به شما شديد و به چه نوع شما9
 حقيقي را بندگي نماييد،

 . و تا پسر او از آسمان انتظار بكشيد كه او را از مردگان برخيزانيد، يعني عيسي كه ما را از غضب آينده مي رهاند10
 
2 

 . زيرا اي برادران، خود مي دانيد كه ورود ما در ميان شما باطل نبود1
 هر چند قبل از آن در فيليپي زحمت كشيده و بي احترامي ديده بوديم، چنانكه اطّالع داريد، ليكن در خداي خود دليري كرديم تا انجيل خدا را با  بلكه2

 .جد و جهد شَديد به شما اعالم نماييم
  زيرا كه نصيحت ما از گمراهي و خباثت و ريا نيست،3

ي انجيل بشويم، همچنين سخن مي گوييم و طالب رضامندي مردم نيستيم، بلكه رضامندي خدايي كه دلهاي  بلكه چنانكه مقبول خدا گشتيم كه وكال4
 .ما را مي آزمايد

  زيرا هرگز سخن تملّق آميز نگفتيم، چنانكه مي دانيد، و نه بهانة طمع كرديم، خدا شاهد است؛5

 .چون رسوالن مسيح بوديم، مي توانستيم سنگين باشيم و نه بزرگي از خلق جستيم، نه از شما و نه از ديگران، هرچند 6
  بلكه در ميان شما به ماليمت بسر مي برديم، مثل                                                                 7

 .دايه اي كه اطفال خود را مي پرورد
 . به شما دهيم، بلكه جانهاي خود را نيز از  بس كه عزيز ما بوديد بدين طرز شايق شما شده، راضي مي بوديم كه نه همان انجيل خدا را8
 زانرو كه اي برادران محنت و مشقّت ما را ياد مي داريد زيرا كه شبانه روز در كار مشغول شده، به انجيل خدا شما را موعظه مي كرديم كه مبادا بر 9

 .كسي از شما بار نهيم
 . نوع با قدوسيت و عدالت و بي عيبي نزد شما كه ايماندار هستيد رفتار نموديم شما شاهد هستيد و خدا نيز كه به چه10
  چنانكه مي دانيد كه هر يكي از شما را چون پدر، فرزندان خود را نصيحت و دلداري مي نموديم،11

 . و وصيت مي كرديم كه رفتار بكنيد بطور شايستة خدايي كه شما را به ملكوت و جالل خود مي خواند12
 و از اين جهت ما نيز دائماً خدا را شكر مي كنيم كه چون كالم خدا را كه از ما شنيده بوديد يافتيد، آن را كالم انساني نپذيرفتيد، بلكه چنانكه في 13

 .الحقيقه است، كالم خدا كه در شما كه ايماندار هستيد عمل مي كند
خدا كه در يهوديه در مسيح عيسي مي باشند، زيرا كه شما از قوم خود همان زحمات را كشيديد  زيرا كه اي برادران، شما اقتدا نموديد به كليساهاي 14

 كه ايشان نيز از يهود ديدند،

  كه عيسي خداوند و انبياي خود را كشتند و بر ما جفا كردند؛ و ايشان ناپسند خدا هستند و مخالف جميع مردم،15

 . بگوييم تا نجات يابند و هميشه گناهان خود را لبريز مي كنند، اما منتهاي غضب ايشان را فرو گرفته است و ما را منع مي كنند كه به امت ها سخن 16

 . ليكن ما اي برادران، چون به قدر ساعتي در ظاهر نه در دل از شما مجهور شديم، به اشتياق بسيار كوشيديم  تا روي شما را ببينيم17
 . نزد شما بياييم يعني من، پولس، ليكن شيطان ما را نگذاشت و بدين جهت يك دو دفعه خواستيم18
  زيرا كه چيست اميد و سرور و تاج فخر ما؟ مگر شما نيستيد در حضور خداوند ما عيسي در هنگام ظهور او؟19

 . زيرا كه شما جالل و خوشي ما هستيد20
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1ينا تنها واگذارند پس چون ديگر شكيبايي نداشتيم، رضا بدين داديم كه ما را در اَت. 
 . و تيموتاؤس را كه برادر ما و خادم خدا در انجيل مسيح است، فرستاديم تا شما را استوار سازد و در خصوص ايمانتان نصيحت كند2
 . تا هيچ كس از اين مصائب متزلزل نشود، زيرا خود مي دانيد كه براي همين مقرر شده ايم3
 .ا را پيش خبر داديم كه مي بايد زحمت بكشيم، چنانكه واقع شد و مي دانيد زيرا هنگامي كه نزد شما بوديم، شم4
 لهذا من نيز چون ديگر شكيبايي نداشتم، فرستادم تا ايمان شما را تحقيق كنم مبادا كه آن تجربه كننده، شما را تجربه كرده باشد و محنت ما باطل 5

 .گردد
يد و مژدة ايمان و محبت شما را به ما رسانيد و اينكه شما پيوسته ما را نيكو ياد مي كنيد و مشتاق  اما الحال چون تيموتاؤس از نزد شما به ما رس6

 مالقات ما مي باشيد، چنانكه ما نيز شايق شما هستيم،

 . لهذا اي برادران، در همة ضيق و مصيبتي كه داريم، از شما به سبب ايمانتان تسلّي يافتيم7
 .، اگر شما در خداوند استوار هستيد چونكه اآلن زيست مي كنيم8
  زيرا چه شكرگزاري به خدا توانيم نمود به سبب اين همه خوشي كه به حضور خدا دربارة شما داريم؛9

 . كه شبانه روز بي شمار دعا مي كنيم تا شما را روبرو مالقات كنيم و نقص ايمان شما را به كمال رسانيم10
 .اوند ما عيسي مسيح راه ما را به سوي شما راست بياورد اما خود خدا يعني پدر ما و خد11
  و خداوند شما را نمو دهد و در محبت با يكديگر و با همه افزوني بخشد، چنانكه ما شما را محبت مي نماييم،12

 .سي مسيح، با جميع مقدسين خود تا دلهاي شما را استوار سازد، بي عيب در قدوسيت، به حضور خدا و پدر ما در هنگام ظهور خداوند ما عي13
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 خالصه اي برادران، از شما در عيسي خداوند استدعا و التماس مي كنيم كه چنانكه از ما يافته ايد كه به چه نوع بايد رفتار كنيد و خدا را راضي 
 .سازيد، به همانطور زيادتر ترقي نماييد

 . داديم زيرا مي دانيد چه احكام از جانب عيسي خداوند به شما2
 . زيرا كه اين است ارادة خدا يعني قدوسيت شما تا از زنا بپرهيزيد3
  تا هر كسي از شما بداند چگونه بايد ظرف خويشتن را در قدوسيت و عزّت دريابد،4

 . و نه در هوسِ شهوت، مثل امت هايي كه خدا را نمي شناسند5
 .خود دراز نكند، زيرا خداوند از تمامي چنين كارها انتقام كشنده است و تا كسي در اين امر دست تطاول با طمع بر برادر 6
 .    چنانكه سابقاً نيز به شما گفته و حكم كرده ايم، زيرا خدا ما را به ناپاكي نخوانده است، بلكه به قدوسيت7

 . شما عطا كرده است لهذا هر كه حقير شمارد، انسان را حقير نمي شمارد، بلكه خدا را كه روح قدوس خود را به8
  اما در خصوص محبت برادرانه، الزم نيست كه به شما بنويسم، زيرا خود شما از خدا آموخته شده ايد كه يكديگر را محبت نماييد؛9

 .قّي كنيدليكن اي برادران از شما التماس داريم كه زيادتر تر.  و چنين هم مي كنيد با همة برادراني كه در تمام مكادونيه مي باشند10
  و حريص باشيد در اينكه آرام شويد و به كارهاي خود مشغول شده، به دستهاي خويش كسب نماييد، چنانكه شما را حكم كرديم،11

 . تا نزد آناني كه خارج اند بطور شايسته رفتار كنيد و به هيچ چيز محتاج نباشيد12
 . خبر باشيد كه مبادا مثل ديگران كه اميد ندارند، محزون شويد اما اي برادران نمي خواهيم شما از حالت خوابيدگان بي13
 . زيرا اگر باور مي كنيم كه عيسي مرد و برخاست، به همينطور نيز خدا آناني را كه در عيسي خوابيده اند با وي خواهد آورد14
 .شيم، بر خوابيدگان سبقت نخواهيم جست زيرا اين را به شما از كالم خدا مي گوييم كه ما كه زنده و تا آمدن خداوند باقي با15
 . زيرا خود خداوند با صدا و با آواز رئيس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسيح اول خواهند برخاست16
 .يم و همچنين هميشه با خداوند خواهيم بود آنگاه ما كه زنده و باقي باشيم، با ايشان در ابرها ربوده خواهيم شد تا خداوند را در هوا استقبال كن17
 .  پس بدين سخنان همديگر را تسلّي دهيد18

 
5 

 . اما اي برادران در خصوص وقتها و زمانها، احتياج نداريد كه به شما بنويسم1
 . زيرا خود شما به تحقيق آگاهيد كه روز خداوند چون دزد شب مي آيد2
امان است، آنگاه هالكتْ ايشان را ناگهان فرو خواهد گرفت، چون درد زه زن حامله را و هرگز رستگار نخواهد  زيرا هنگامي كه مي گويند سالمتي و 3

 . شد

  ليكن شما اي برادران، در ظلمت نيستيد تا آن روز چون دزد بر شما آيد، 4

 . زيرا جميع شما پسران نور و پسران روز هستيد، از شب و ظلمت نيستيم5
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 .گران به خواب نرويم بلكه بيدار و هشيار باشيم بنابراين مثل دي6
 . زيرا خوابيدگان در شب مي خوابند و مستان در شب مست مي شوند7
 . ليكن ما كه از روز هستيم، هشيار بوده، جوشن ايمان و محبت و خود اميد نجات را بپوشيم8
  خداوند ما عيسي مسيح، زيرا خدا ما را تعيين نكرد براي غضب بلكه بجهت تحصيل نجات، بوسيلة9

 . كه براي ما مرد تا خواه بيدار باشيم و خواه خوابيده، همراه وي زيست كنيم10
 . پس همديگر را تسلي دهيد و يكديگر را بنا كنيد، چنانكه هم مي كنيد11
ايان شما در خداوند بوده، شما را نصيحت مي  اما اي برادران به شما التماس داريم كه بشناسيد آناني را كه در ميان شما زحمت مي كشند و پيشو12

 .كنند
 .  و ايشان را در نهايت محبت، به سبب عملشان محترم داريد و با يكديگر صلح كنيد13

تحمل  ليكن اي برادران، از شما استدعا داريم كه سركشان را تنبيه نماييد و كوتاه دالن را دلداري دهيد و ضعفا را حمايت كنيد و با جميع مردم 14
 .كنيد

 . زنهار كسي با كسي به سزاي بدي بدي نكند، بلكه دائماً با يكديگر و با جميع مردم در پي نيكويي بكوشيد15
 . پيوسته شادمان باشيد16
 . هميشه دعا كنيد17
 . در هر امري شاكر باشيد كه اين است ارادة خدا در حق شما در مسيح عيسي18
 . روح را اطفا مكنيد19
 .ها را خوار مشماريد نبوت20
 . همه چيز را تحقيق كنيد، و به آنچه نيكو است متمسك باشيد21
 . از هر نوع بدي احتراز نماييد22
 . اما خود خداي سالمتي، شما را بالكّل مقدس گرداند و روح و نَفْس و بدن شما تماماً  بي عيب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عيسي مسيح23
 .ست دعوت كنندة شما كه اين را هم خواهد كرد امين ا24
 . اي برادران، براي ما دعا كنيد25
 . جميع برادران را به بوسة مقدسانه تحيت نماييد26
 . شما را به خداوند قسم مي دهم كه اين رساله براي جميع برادران مقدس خوانده شود27
 .   آمين.  فيض خداوند ما عيسي مسيح با شما باد28

  

944



 تَسالونيكيان رسالة دوم پولس رسول به
 
 
1 

 پولس و سلْوانُس و تيموتاؤس، 1

 .به كليساي تسالونيكيان كه در خداي پدر ما و عيسي مسيح خداوند مي باشيد

 .فيض و سالمتي از جانب پدر ما خدا و عيسي مسيح خداوند بر شما باد 2

نيم، چنانكه سزاوار است، از آنجا كه ايمان شما بغايت نمو مي كند و محبت هر يكي از شما جميعاً اي برادران، مي بايد هميشه بجهت شما خدا را شكر ك 3
 با همديگر مي افزايد،

  بحدي كه خود ما در خصوص شما در كليساهاي خدا فخر مي كنيم به سبب صبر و ايمانتان در همة مصايب شما و عذابهايي كه متحمل آنها مي شويد،4

 .ست بر داوري عادلِ خدا تا شما مستحق ملكوت خدا بشويد كه براي آن هم زحمت مي كشيد كه دليل ا5
 . زيرا كه اين انصاف است نزد خدا كه عذاب كنندگان شما را عذاب دهد6
 مود و شما را كه عذاب مي كشيد، با ما راحت بخشد در هنگامي كه عيسي خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد ن7

  در آتش مشتعل و انتقام خواهيد كشيد از آناني كه خدا را نمي شناسند و انجيل خداوند ما عيسي مسيح را اطاعت نمي كنند، 8

  كه ايشان به قصاص هالكت جاوداني خواهند رسيد از حضور خداوند و جالل قوت او9

 .ن از او تعجب كنند در آن روز، زيرا كه شهادت ما را تصديق كرديد هنگامي كه آيد تا در مقدسان خود جالل يابد و در همة ايماندارا10

و براي اين هم پيوسته بجهت شما دعا مي كنيم كه خداي ما شما را مستحق اين دعوت شمارد و تمام مسرت نيكويي و عمل ايمان را با قوت كامل  11
 گرداند،

 .ا در وي بحسب فيض خداي ما و عيسي مسيح خداوند تا نام خداوند ما عيسي مسيح در شما تمجيد يابد و شم12
 
2 

 اما اي برادران، از شما استدعا مي كنيم دربارة آمدن خداوند ما عيسي مسيح و جمع شدن ما به نزد او، 1 

شد، بدين مضمون كه روز  كه شما از هوش خود بزودي متزلزل نشويد و مضطرب نگرديد، نه از روح و نه از كالم و نه از رساله اي كه گويا از ما با2
 .مسيح رسيده است

  زنهار كسي به هيچ وجه شما را نفريبد، زيرا كه تا آن ارتداد، اول واقع نشود و آن مرد شرير يعني فرزند هالكت ظاهر نگردد، آن روز نخواهد آمد؛3

ود، بحدي كه مثل خدا در هيكل خدا نشسته، خود را مي نمايد كه   كه او مخالفت مي كند و خود را بلندتر مي سازد از هر چه به خدا يا به معبود مسمي ش4
 .خداست

 آيا ياد نمي كنيد كه هنگامي كه هنوز نزد شما مي بودم، اين را به شما مي گفتم؟ 5   

 . و اآلن آنچه را كه مانع است مي دانيد تا او در زمان خود ظاهر بشود6
 .ط تا وقتي كه آنكه تا به حال مانع است از ميان برداشته شود زيرا كه آن سر بي ديني اآلن عمل مي كند فق7
  آنگاه آن بي دين ظاهر خواهد شد كه عيسي خداوند او را به نَفَس دهان خود هالك خواهد كرد و به تجلّي ظهور خويش، او را نابود خواهد ساخت؛8

  كه ظهور او بعمل شيطان است با هر نوع قوت و آيات و عجايب دروغ9

 .و به هر قسم فريب ناراستي براي هالكين، از آنجا كه محبت راستي را نپذيرفتند تا نجات يابند 10
  و بدين جهت خدا به ايشان عمل گمراهي مي فرستد تا دروغ را باور كنند11

 . و تا فتوايي شود بر همة كساني كه راستي را باور نكردند بلكه به ناراستي شاد شدند12

13  خداوند، مي بايد ما هميشه براي شما خدا را شكر نماييم كه از ابتدا خدا شما را برگزيد براي نجات به تقديس روح و ايمان اما اي برادران و اي عزيزان
 .به راستي

 . و براي آن شما را دعوت كرد بوسيلة بشارت ما براي تحصيل جالل خداوند ما عيسي مسيح14
 .ار باشيد و آن روايات را كه خواه از كالم و خواه از رسالة ما آموخته ايد، نگاه داريد پس اي برادران، استو15
  و خود خداوند ما عيسي مسيح و خدا و پدر ما كه ما را محبت نمود و تسلّي ابدي و اميد نيكو را به فيض خود به ما بخشيد،16

 .يكو استوار گرداند دلهاي شما را تسلّي عطا كناد و شما را در هر فعل و قول ن17
 
3 

 خالصه اي برادران، براي ما دعا كنيد تا كالم خداوند جاري شود و جالل يابد چنانكه در ميان شما نيز؛ 1 
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 . و تا از مردم ناشايستة شرير برهيم زيرا كه همه را ايمان نيست2
 . اما امين است آن خداوندي كه شما را استوار و از شرير محفوظ ساخت3
 .شما در خداوند اعتماد داريم كه آنچه به شما امر كنيم، بعمل مي آوريد و نيز خواهيد آورد اما بر 4
 . و خداوند دلهاي شما را به محبت خدا و صبر مسيح هدايت كناد5

آن قانوني كه از ما يافته ايد، ولي اي برادران، شما را به نام خداوند عيسي مسيح حكم مي كنيم كه از هر برادري كه بي نظم رفتار مي كند و نه برحسب  6
 .اجتناب نماييد

  زيرا خود آگاه هستيد كه به چه قسم به ما اقتدا مي بايد نمود، چونكه در ميان شما بي نظم رفتار نكرديم،7

 . و نان هيچ كس را مفت نخورديم بلكه به محنت و مشقّت شبانه روز به كار مشغول مي بوديم تا بر احدي از شما بار ننهيم8
 .      نه آنكه اختيار نداريم بلكه تا خود را نمونه براي شما سازيم تا به ما اقتدا نماييد9

 . زيرا هنگامي كه نزد شما هم مي بوديم، اين را به شما امر فرموديم كه اگر كسي خواهد كار نكند، خوراك هم نخورد10
 . كاري نمي كنند بلكه فضول هستند زيرا شنيديم كه بعضي در ميان شما بي نظم رفتار مي كنند كه 11

 . اما چنين اشخاص را در خداوند ما عيسي مسيح حكم و نصيحت مي كنيم كه به آرامي كار كرده، نان خود را بخورند12
 . اما شما اي برادران از نيكو كاري خسته خاطر مشويد13
 .د و با وي معاشرت مكنيد تا شرمنده شود ولي اگر كسي سخن ما را در اين رساله اطاعت نكند، بر او نشانه گذاري14
  . اما او را دشمن مشماريد بلكه چون برادر، او را تنبيه كنيد15

 .اما خود خداوند سالمتي شما را پيوسته در هر صورت، سالمتي عطا كناد و خداوند با همگي شما باد 16
 :سم تحيت به دست من پولس كه عالمت در هر رساله است بدينطور مي نوي17
  .آمين.  فيض خداوند ما عيسي مسيح با جميع شما باد18
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 تيموتاؤس رسالة پولس رسول به
 
 
 
1  
  ما خدا و مسيح عيسي خداوند كه اميد ماست،  پولس، رسول عيسي مسيح به حكم  نجات دهندة 1

 .فيض و رحم و سالمتي از جانب خداي پدر و خداوند ما مسيح عيسي بر تو باد.  به فرزند حقيقي خود در ايمان، تيموتاؤس2
 نيه بودم، به شما التماس نمودم كه در اَفَسس بماني تا بعضي را امر كني كه تعليمي ديگر ندهند، چنانكه هنگامي كه عازم مكادو3

 . و افسانه ها و نسب نامه هاي نامتناهي را اصغا ننمايند كه اينها مباحاث را نه آن تعمير الهي را كه در ايمان است پديد مي آورد4

 .ير صالح و ايمان بي ريا اما غايت حكم، محبت است از دل پاك و ضم5

  كه از اين امور بعضي منحرف گشته به بيهوده گويي توجه نمودند،6

 . و مي خواهند معلمان شريعت بشوند و حال آنكه نمي فهمند آنچه مي گويند و نه آنچه به تأكيد اظهار مي نمايند7
8د ليكن مي دانيم كه شريعت نيكو است اگر كسي آن را برحسب شريعت بكار بر. 

 و اين بداند كه شريعت بجهت عادل موضوع نمي شود، بلكه براي سركشان و طاغيان و بي دينان و گناهكاران و ناپاكان و حرامكاران و قاتالن 9
 پدر و قاتالن مادر و قاتالن مردم

  خالف تعليم صحيح باشد، و زانيان و لواطان و مردم دزدان و دروغ گويان و قسم دروغ خوران و براي هر عمل ديگري كه بر10

 . برحسب انجيل خداي متبارك كه به من سپرده شده است11
  و شكر مي كنم خداوند خود عيسي مسيح را كه مرا تقويت داد، چونكه امين شمرده، به اين خدمتم ممتاز فرمود،12

 .  بي ايماني كردم كه سابقاً كفرگو و مضّر و سقَط گو بودم، ليكن رحم يافتم از آنرو كه از جهالت در13

 . اما فيض خداوند ما بي نهايت افزود با ايمان و محبتي كه در مسيح عيسي است14
 . اين سخن امين است و اليق قبول تام كه مسيح عيسي به دنيا آمد تا گناهكاران را نجات بخشد كه من بزرگترين آنها هستم15

ح عيسي كمال حلم را ظاهر سازد تا آناني را كه بجهت حيات جاوداني به وي ايمان خواهند  بلكه از اين جهت بر من رحم شد تا اول در من، مسي16
 .آورد، نمونه باشم

 .آمين.  باري پادشاه سرمدي و باقي و ناديده را، خداي حكيم وحيد را اكرام و جالل تا ابداآلباد باد17
 تهايي كه سابقاً بر تو شد تا در آنها جنگ نيكو كني، اي فرزند تيموتاؤس، اين وصيت را به تو مي سپارم برحسب نبو18

 .   و ايمان و ضمير صالح را نگاه داري كه بعضي اين را از خود دور انداخته، مر ايمان را شكسته كشتي شدند19

 . كه از آن جمله هيميناؤس و اسكندر مي باشند كه ايشان را به شيطان سپردم تا تأديب شده، ديگر كفر نگويند20
 
2 

 پس از همه چيز اول، سفارش مي كنم كه صلوات و دعاها و مناجات و شكرها را براي جميع مردم بجا آورند؛  1

 .     بجهت پادشاهان و جميع صاحبان منصب تا به آرامي و استراحت و با كمال دينداري و وقار، عمر خود را بسر بريم2

 ندة ما خدا زيرا كه اين نيكو و پسنديده است، در حضور نجات ده3

 . كه مي خواهد جميع مردم نجات يابند و به معرفت راستي گرايند4

  زيرا خدا واحد است و در ميان خدا و انسان يك متوسطّي است يعني انساني كه مسيح عيسي باشد،5

 . كه خود را در راه همه فدا داد، شهادتي در زمان معين6

 .در مسيح راست مي گويم و دروغ ني. در ايمان و راستي مقرر شدم و براي اين، من واعظ و رسول و معلم امتها 7
 . پس آرزوي اين دارم كه مردان، دست هاي مقدس را بدون غيظ و جدال برافراخته، در هر جا دعا كنند8

 بها؛ و همچنين زنان خويشتن را بيارايند به لباس مزين به حيا و پرهيز، نه به زلفها و طال و مرواريد و رخت گران9

 .  بلكه چنانكه زناني را مي شايد كه دعوي دينداري مي كنند به اعمال صالحه10

 . زن با سكوت، به كمال اطاعت تعليم گيرد11

 . و زن را اجازت نمي دهم كه تعليم دهد يا بر شوهر خود مسلّط شود بلكه در سكوت بماند12
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 . زيرا كه آدم اول ساخته شد و بعد حوا13

 . نخورد بلكه زن فريب خورده، در تقصير گرفتار شد و آدم فريب14

 . اما به زاييدن رستگار خواهد شد، اگر در ايمان و محبت و قدوسيت و تقوا ثابت بمانند15
 
3 

 .      اين سخن امين است كه اگر كسي منصب اسقفي را بخواهد، كار نيكو مي طلبد 1

  و خردمند و صاحب نظام و مهمان نواز و راغب به تعليم باشد؛  پس اسقف بايد بي مالمت و صاحب يك زن و هشيار2

 . نه ميگسار يا زننده يا طماع و سود قبيح بلكه حليم و نه جنگجو و نه زرپرست3

  مدبر اهل خانة خود به نيكويي و فرزندان خويش را در كمال وقار مطيع گرداند،  4

 بير كند، چگونه كليساي خدا را نگاهباني مي نمايد؟ زيرا هرگاه كسي نداند كه اهل خانة خود را تد5

 . و نه جديد االيمان كه مبادا غرور كرده، به حكم ابليس بيفتد6

 . اما الزم است كه نزد آناني كه خارجند هم نيك نام باشد كه مبادا در رسوايي و دام ابليس گرفتار شود7
  به شراب زياده و نه طماعِ سود قبيح؛  همچنين شماسان باوقار باشند، نه دو زبان و نه راغب8

 . دارندگان سر ايمان در ضمير پاك9

 . اما بايد اول ايشان آزموده شوند و چون بي عيب يافت شدند، كار شماسي را بكنند10

 . و به همينطور زنان نيز بايد باوقار باشند و نه غيبت گو بلكه هشيار و در هر امري امين11

 ك زن باشند و فرزندان و اهل خانة خويش را نيكو تدبير نمايند، و شماسان صاحب ي12

 . زيرا آناني كه كار شماسي را نيكو كرده باشند، درجة خوب براي خويشتن تحصيل مي كنند و جالدت كامل در ايماني كه مسيح عيسي است13
 . اين را به تو مي نويسم به اميد آنكه به زودي نزد تو آيم14

 . ير اندازم، تا بداني كه چگونه بايد در خانة خدا رفتار كني كه كليساي خداي حي و ستون و بنياد راستي است ليكن اگر تأخ15

 و باالجماع سر دينداري عظيم است كه خدا در جسم ظاهر شد و در روح، تصديق كرده شد و به فرشتگان مشهود گرديد و به امتها موعظه 16
 .ه جالل باال برده شدكرده و در دنيا ايمان آورده و ب

 
4 

 و ليكن روح صريحاً مي گويد كه در زمان آخر بعضي از ايمان برگشته، به ارواح مضلّ و تعاليم شياطين اصغا خواهند نمود، 1

  به رياكاري دروغگويان كه ضماير خود را داغ كرده اند؛2

هايي كه خدا آفريد براي مؤمنين و عارفينِ حق تا آنها را به شكرگزاري   كه از مزاوجت منع مي كنند و حكم مي نمايند به احتراز از خوراك 3
 .بخورند

  زيرا كه راه مخلوق خدا نيكو است و هيچ چيز را رد نبايد كرد، اگر به شكرگزاري پذيرند،4

 . زيرا كه از كالمِ خدا و دعا تقديس مي شود5
 .عيسي خواهي بود، تربيت يافته در كالم ايمان و تعليم خوب كه پيروي آن را كرده اي اگر اين امور را به برادران بسپاري، خادم نيكوي مسيح 6

 . ليكن از افسانه هاي حرام عجوزها احتراز نما و در دينداري رياضت بكش7

 . كه رياضت بدني اندك فايده اي دارد، ليكن دينداري براي هر چيز مفيد است كه وعدة زندگي حال و آينده را دارد8
9،اين سخن امين است و اليق قبول تام  

 . زيرا كه براي اين زحمت و بي احترامي مي كشيم زيرا اميد داريم به خداي زنده كه جميع مردمان علي الخصوص مؤمنين را نجات دهنده است10
 . اين امور را حكم و تعليم فرما11

 . سيرت و محبت و ايمان و عصمت، نمونه باش هيچ كس جواني تو را حقير نشمارد، بلكه مؤمنين را در كالم و12

 . تا مادامي كه نه آيم، خود را به قرائت و نصيحت و تعليم بسپار13

 . زنهار از آن كرامتي كه در تو است كه بوسيلة نبوت با نهادن دستهاي كشيشان به تو داده شد، بي اعتنايي منما14

 .      ا ترقّي تو بر همه ظاهر شود در اين امور تأمل نما و در اينها راسخ باش ت15
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 . خويشتن را و تعليم را احتياط كن و در اين امور قائم باش كه هرگاه چنين كني، خويشتن را و شنوندگان خويش را نيز نجات خواهي داد16
 
5 

  مرد پير را توبيخ منما بلكه چون پدر او را نصيحت كن، وجوانان را چون برادران؛  1

 ون مادران؛ و زنان جوان را مثل خواهران با كمال عفّت؛ زنان پير را چ2

 . بيوه زنان را اگر في الحقيقت بيوه باشند، محترم دار3

 آموخته بشوند كه خانة خود در دينداري نگاه دارند و حقوق اجداد خود را ادا كنند كه اين در حضور   اما اگر بيوه زني فرزندان يا نواده ها دارد،4
 .ديده استخدا نيكو و پسن

 .  اما زني كه في الحقيقت بيوه و بي كس است، به خدا اميدوار است و در صلوات و دعاها شبانه روز مشغول مي باشد5

 . ليكن زن عياش در حال حيات مرده است6

 . و به اين معني امر فرما تا بي مالمت باشند7

 . نكند، منكر ايمان و پست تر از بي ايمان است ولي اگر كسي براي خويشان و علي الخصوص اهل خانة خود تدبير 8

  بيوه زني كه كمتر از شصت ساله نباشد و يك شوهر كرده باشد، بايد نام او ثبت گردد،9

ه  كه در اعمال صالح نيك نام باشد، اگر فرزندان را پرورده و غُربا را مهماني نموده و پايهاي مقدسين را شسته و زحمت كشان را اعانتي نمود10
 . و هر كار نيكو را پيروي كرده باشد

  اما بيوه هاي جوانتر از اين را قبول مكن، زيرا كه چون از مسيح سركش شوند، خواهش نكاح دارند11

  و ملزم  مي شوند از اينكه ايمان نخست را برطرف كرده اند؛12

ند؛ و نه فقط بي كار بلكه بيهوده گو و فضول هم كه حرفهاي  و عالوه بر اين خانه به خانه گردش كرده، آموخته مي شوند كه بي كار باش13
 .ناشايسته مي زنند

  پس رأي من بر اين است كه زنان جوان نكاح شوند و اوالد بزايند و كدبانو شوند و خصم را مجال مدمت ندهند؛14

 . زيرا كه بعضي برگشتند به عقب شيطان15

 . را بپرورد و بار بر كليسا ننهد تا آناني را كه في الحقيقت بيوه باشند، پرورش نمايد اگر مرد يا زن مؤمن، بيوه ها دارد ايشان16
 . كشيشاني كه نيكو پيشوايي كرده اند، مستحق حرمت مضاعف مي باشند، علي الخصوص آناني را كه در كالم تعليم محنت مي كشند17

 .و مزدور مستحق اجرت خود است. هن مبندگاو را وقتي كه خرمن را خرد مي كند، د:  زيرا كتاب مي گويد18

 .  ادعايي بر يكي از كشيشان جز به زبان دو يا سه شاهد مپذير19

 . آناني كه گناه كنند، پيش همه توبيخ فرما تا ديگران بترسند20
 هيچ كاري از روي طرفداري  در حضور خدا و مسيح عيسي و فرشتگان برگزيده تو را قسم مي دهم كه اين امور را بدون غرض نگاه داري و21

 .مكن

 . و دستها به زودي بر هيچ كس مگذار و در گناهان ديگران شريك نشو بلكه خود را طاهر نگاه دار22
 . ديگر آشامندة آب فقط مباش، بلكه بجهت شكمت و ضعفهاي بسيار خود شرابي كم ميل فرما23
 و همچنين اعمال نيكو واضح است و 25. خرامد، اما بعضي را تعاقب مي كند گناهان بعضي آشكار است و پيش روي  ايشان به داوري مي 24

 .آنهايي كه ديگرگون باشد، نتوان مخفي داشت
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 . آناني كه غالمان زير يوغ مي باشند، آقايان خويش را اليق كمال احترام بدانند كه مبادا نام و تعليم خدا بد گفته شود1

، ايشان را تحقير ننمايند، از آنجا كه برادرانند بلكه بيشتر خدمت كنند از آنرو كه آناني كه در اين احسان  اما كساني كه آقايان مؤمن دارند2
 .مشاركند، مؤمن و محبوبند

  و اگر كسي بطور ديگر تعليم دهد و كالم صحيح خداوند ما مسيح عيسي و آن تعليمي را كه به طريق دينداري است قبول ننمايد،3

 ده، هيچ نمي داند بلكه در مباحثات و مجادالت ديوانه گشته است كه از آنها پديد      مي آيد حسد و نزاع و كفر و ظنون شر از غرور مست ش4

 . از چنين اشخاص اعراض نما.  و منازعات مردم فاسدالعقل و مرتد از حق كه مي پندارند دينداري سود است5
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 . ليكن دينداري با قناعت سود عظيمي است6

 .يرا كه در اين دنيا هيچ نياورديم و واضح است كه از آن هيچ نمي توانيم برد ز7

 . پس اگر خوراك و پوشاك داريم، به آنها قانع خواهيم بود8

 اما آناني كه مي خواهند دولتمند شوند، گرفتار مي شوند در تجربه و دام و انواع شهوات بي فهم و مضر كه مردم را به تباهي و هالكت غرق 9
 .مي سازند

 . زيرا كه طمع ريشة همة بديها است كه بعضي چون در پي آن مي كوشيدند، از ايمان گمراه گشته، خود را به اقسام دردها سفتند10
 . ولي تو اي مرد خدا، از اينها بگريز و عدالت و دينداري و ايمان و محبت و صبر و تواضع را پيروي نما11

 . بدست آور آن حيات جاوداني را كه براي آن دعوت شدي و اعتراف نيكو كردي در حضور گواهان بسيار و جنگ نيكوي ايمان را بكن و 12

  تو را وصيت مي كنم به حضور آن خدايي كه همه را زندگي مي بخشد و مسيح عيسي كه در پيش پنطيوس پيالطُس اعتراف نيكو نمود،13

 .ور خداوند ما عيسي مسيح كه تو وصيت را بي داغ و مالمت حفظ كن تا به ظه14

 . كه آن را آن متبارك و قادر وحيد و ملك الملوك و رب االرباب در زمان معين به ظهور خواهد آورد15

او را تا اباآلباد اكرام و قدرت .  كه تنها اليموت و ساكن در نوري است كه نزديك آن نتوان شد و احدي از انسان او را نديده و نمي تواند ديد16
 .آمين. باد

 دولتمندان اين جهان را امر فرما كه بلندپروازي نكنند و به دولت ناپايدار اميد ندارند، بلكه به خداي زنده كه همه چيز را دولتمندانه براي تمتّع به 17
 ما عطا مي كند؛

  كه نيكوكار بوده، در اعمال صالحه دولتمند و سخي و گشاده دست باشند؛ 18

 .كو بجهت عالم آينده نهند تا حيات جاوداني را بدست آرند و براي خود اساس ني19
  اي تيموتاؤس تو آن امانت را محفوظ دار و از بيهوده گويي هاي حرام و از مباحثات معرفت دروغ اعراض نما،20

 .       آمين. فيض با تو باد.  كه بعضي چون ادعاي آن كردند از ايمان منحرف گشتند21
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 تيموتاؤس رسالة دوم پولس رسول به
 

 
1 
 پولس به ارادة خدا رسولِ مسيح عيسي، بر حسب وعدة حياتي كه در مسيح عيسي است، 1  

 فرزند حبيب خود تيموتاؤس را 2

  .فيض و رحمت و سالمتي از جانب خداي پدر و خداوند ما عيسي مسيح باد 
 ير خالص بندگي او را مي كنم، چونكه دائماً در دعاهاي خود تو را شبانه روز ياد مي كنم،به ضم. شكر مي كنم آن خدايي را كه از اجداد خود 3

 . و مشتاق مالقات تو هستم چونكه اشكهاي تو را بخاطر مي دارم تا از خوشي سير شوم4
 . مرا يقين است كه در تو نيز هست زيرا كه ياد مي دارم ايمان بي رياي تو را كه نخست در جده ات لوئيس و مادرت افنيكي ساكن مي بود و5
 . لهذا بياد تو مي آورم كه آن عطاي خدا را كه بوسيلة گذاشتن دستهاي من بر تو است برافروزي6
 . زيرا خدا روح جبن را به ما نداده است بلكه روح قوت و محبت و تأديب را7

 م، بلكه در زحمات انجيل شريك باش برحسب قوت خدا،پس شهادت از خداوند ما را عار مدار و نه از من كه اسير او مي باش 8

 كه ما را نجات داد و به دعوت مقدس خود خواند نه به حسب اعمال ما بلكه برحسب ارادة خود و آن فيضي كه قبل از قديم االيام در مسيح عيسي به ما     9
 .عطا شد

 كه موت را نيست ساخت و حيات و بي فسادي را روشن گردانيد بوسيلة انجيل، اما الحال آشكار گرديد به ظهور نجات دهندة ما عيسي مسيح 10

 . كه براي آن من واعظ و رسول و معلّمِ امت ها مقرر شده ام11
به آن روز حفظ  و از اين جهت اين زحمات را مي كشم بلكه عار ندارم چون مي دانم به كه ايمان آوردم و مرا يقين است كه او قادر است كه امانت مرا تا 12

 .كند

 .نمونه اي بگير از سخنان صحيح كه از من شنيدي در ايمان و محبتي كه در مسيح عيسي است 13
 . آن امانت نيكو را بوسيلة روح القدس كه در ما ساكن است، حفظ كن14
 .س و هرموجنِس مي باشند از اين آگاه هستي كه همة آناني كه در آسيا هستند، از من رخ تافته اند كه از آنجمله فيجِل15ُ

 خداوند اهل خانة اُنيسيفورس را ترحم كناد زيرا كه او بارها دل مرا تازه كرد و از زنحير من عار نداشت، 16

 . بلكه چون به روم رسيد، مرا به كوشش بسيار تفحص كرده، پيدا نمود17
 . و خدمتهايي را كه در اَفَسس كرد تو بهتر مي داني. خداوند بدو عطا كناد كه در آن روز در حضور خداوند رحمت يابد18

 
2 

 .پس تو اي فرزند من، در فيضي كه در مسيح عيسي است زورآور باش  1 
 . و آنچه به شهود بسيار از من شنيدي، به مردمان امين بسپار كه قابل تعليم ديگران هم باشند2
 . رضايت آنكه او را سپاهي ساخت بجويد چون سپاهي خود را در امور روزگار گرفتار نمي سازد تا3
 . و اگر كسي نيز پهلواني كند، تاج را بدو نمي دهند اگر به قانون پهلواني نكرده باشد5
 . برزگري كه محنت مي كشد، بايد اول نصيبي از حاصل ببرد6
  . در آنچه مي گويم تفكّر كن زيرا خداوند تو را در همه چيز فهم خواهد بخشيد7

 يح را بخاطر دار كه از نسل داود بوده، از مردگان برخاست برحسب بشارت من،عيسي مس8 

 . كه در آن چون بدكار تا به بندها زحمت مي كشم، ليكن كالم خدا بسته نمي شود9
 .وداني تحصيل كنند و از اين جهت همة زحمات را بخاطر برگزيدگان متحمل مي شوم تا ايشان نيز نجاتي را كه در مسيح عيسي است با جاللي جا10
 . اين سخن امين است زيرا اگر با وي مرديم با او زيست هم خواهيم كرد؛ و هرگاه او را انكار كنيم او نيز ما را انكار خواهد كرد11
 . اگر بي ايمان شويم، او امين مي ماند زيرا خود را انكار نمي تواند نمود13

 .داوند قدغن فرما كه مجادله نكنند، زيرا هيچ سود نمي بخشد بلكه باعث هالك شنوندگان  مي باشداين چيزها را به ياد ايشان آور و در حضور خ 14
 . و سعي كن كه خود را مقبول خدا سازي، عاملي كه خجل نشود و كالم خدا را بخوبي انجام دهد15
 . و از ياوه گويي هاي حرام اعراض نما زيرا كه تا به فزوني بي ديني ترقّي خواهد كرد16
 مي باشند  و كالم ايشان، چون اَكله  مي خورد و از آنجله هيميناؤس و فليطُس17
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 . كه ايشان از حق برگشته، مي گويند كه قيامت اآلن شده است و بعضي را از ايمان منحرف مي سازند18
 .(هر كه نام مسيح را خواند، از ناراستي كناره جويد(و ( خداوند كسان خود را مي شناسد( و ليكن بنياد ثابت خدا قائم است و اين مهر را دارد كه 19

 .    اما در خانة بزرگ نه فقط ظروف طال و نقره مي باشد، بلكه چوبي و گلي نيز؛ اما آنها براي عزّت و اينها براي ذلّت20

 .ك خود و مستعد براي هر عمل نيكواز اينها طاهر سازد، ظرف عزّت خواهد بود، مقدس و نافع براي مال   پس اگر كسي خويشتن را21

 .اما از شهوات جواني بگريز و با آناني كه از قلب خالص نام خداوند را مي خوانند، عدالت و ايمان و محبت و سالمتي را تعاقب نما 22
 . ليكن از مسائل بيهوده و بي تأديب اعراض نما چون  مي داني كه نزاعها پديد مي آورد23
  اما بندة خدا نبايد نزاع كند، بلكه با همه كس ماليم و راغب به تعليم و صابر در مشقّت باشد،24

 . و با حلم مخالفين را تأديب نمايد كه شايد خدا ايشان را توبه بخشد تا راستي را بشناسند25
 . تا از دام ابليس باز به هوش آيند كه به حسب ارادة او صيد او شده اند26

 
3 

 1 ام آخر زمانهاي سخت پديد خواهد آمد،اما اين را بدان كه در اي 

  زيرا كه مردمان، خودپرست خواهند بود و طماع و الف زن و متكبر و بدگو و نامطيع والدين و ناسپاس و ناپاك2

  و بي الفت و كينه دل و غيبت گو و ناپرهيز و بي مروت و متنفّر از نيكويي3

 ج و مغرور كه عشرت را بيشتر از خدا دوست مي دارند؛ و خيانت كار و تند مزا4

 .   از ايشان اعراض نما.  كه در صورت دينداري دارند، ليكن قوت را انكار مي كنند5

ات ربوده مي  زيرا كه از اينها هستند آناني كه به حيله داخل خانه ها گشته، زنان كم عقل را اسير مي كنند كه بار گناهان را مي كشند و به انواع شهو6
 .شوند

 . و دائماً تعليم مي گيرند، لكن هرگز به معرفت راستي نمي توانند رسيد7
 . و همچنان كه ينِّيس و يمبريس با موسي مقاومت كردند، ايشان نيز با راستي مقاومت مي كنند كه مردم فاسدالعقل و مردود از ايمانند8
  .ت ايشان بر جميع مردم واضح خواهد شد، چنانكه حماقت آنها نيز شد ليكن بيشتر ترقّي نخواهند كرد زيرا كه حماق9
 ليكن تو تعليم و سيرت و قصد و ايمان و حلم و محبت و صبر مرا پيروي نمودي، 10

 .اوند مرا از همه رهايي داد و زحمات و آالمِ مرا مثل آنهايي كه در انطاكيه و ايقونيه و لستَره بر من واقع شد، چگونه زحمات را تحمل مي نمودم و خد11
 . و همه كساني كه مي خواهند در مسيح عيسي به دينداري زيست كنند، زحمت خواهند كشيد12
 . ليكن مردمان شرير و دغاباز در بدي ترقّي خواهند كرد كه فريبنده و فريب خورده مي باشند13
 ي از چه كسان تعليم يافتي، اما تو در آنچه آموختي و ايمان آوردي قايم باش چونكه مي دان14

 .  و اينكه از طفوليت كتب مقدسه را دانسته اي كه مي تواند تو را حكمت آموزد براي نجات بوسيلة ايماني كه بر مسيح عيسي است15

  تمامي كتب از الهام خداست و بجهت تعليم و تنبيه و اصالح و تربيت در عدالت مفيد است،  16

 .هت هر عمل نيكو آراسته بشود تا مرد خدا كامل و بج17
 
4 

 تو را در حضور خدا و مسيح عيسي كه بر زندگان و مردگان داوري خواهد كرد قسم مي دهم و به ظهور ملكوت او 1 

 . كه به كالم موعظه مي كني و در فرصت و غير فرصت مواظب باشي و تنبيه و توبيخ و نصيحت نمايي و با كمال تحمل و تعليم2
 مي مي آيد كه تعليم صحيح را متحمل نخواهند شد، بلكه برحسب شهوات خود خارش گوشها داشته، معلّمان را بر خود فراهم خواهند آورد، زيرا ايا3

 . و گوشهاي خود را از راستي برگردانيده، به سوي افسانه ها خواهند گراييد4
   .را بجا آور و خدمت خود را به كمال رسان ليكن تو در همه چيز هشيار بوده، متحمل زحمات باش و عملِ مبشّر 5
 .زيرا كه من اآلن ريخته مي شوم و وقت رحلت من رسيده است 6
 . به جنگ نيكو جنگ كرده ام و دورة خود را به كمال رسانيده، ايمان را محفوظ داشته ام7
ه من خواهد داد؛ و نه به من فقط بلكه نيز به همة كساني كه ظهور او  بعد از اين تاج عدالت براي من حاضر شده است كه خداوند داورِ عادل در آن روز ب8 

 .را دوست مي دارند

 سعي كن به زودي نزد من آيي، 9

 . زيرا كه ديماس براي محبت اين جهان حاضر مرا ترك كرده، به تَسالونيكي رفته است و كَرِيسكيس به غالطيه و تيطُس به دلماطيه10
 .مرقس را برداشته، با خود بياور زيرا كه مرا بجهت خدمت مفيد است.  لوقا تنها با من است11
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 . اما تيخيكُس را به اَفَسس فرستادم12
 . ردايي را كه در تروآس نزد كرپس گذاشتم، وقت آمدنت بياور و كتب را نيز و خصوصاً رقوق را13
 .ش جزا خواهد دادخداوند او را بحسب افعال.  اسكندر مسگر با من بسيار بديها كرد14
 . و تو هم از او با حذر باش زيرا كه با سخنان ما بشدت مقاومت نمود15
 .مبادا كه بر ايشان محسوب شود. اولِ من، هيچ كس با من حاضر نشد بلكه همه مرا ترك كردند  در محاجة16

 .د و تمامي امت ها بشنوند و از دهان شير رستمليكن خداوند با من ايستاده، به من قوت داد تا موعظه بوسيلة من به كمال رس 17
  .آمين. او را تا ابداآلباد جالل باد.  و خداوند مرا از هر كار بد خواهد رهانيد و تا به ملكوت آسماني خود نجات خواهد داد18
 .فرسكا و اَكيال و اهل خانة اُنيسيفورس را سالم رسان 19
 . تَرفيمس را در ميليتُس بيمار واگذاردم اَرستُس در قُرِنْتُس ماند؛ اما 20

 .اَقْبولُس و پديس و لينُس و كَالديه و همة برادران تو را سالم  مي رسانند.  سعي كن كه قبل از زمستان بيايي21
 .آمين. فيض بر شما باد.  عيسي مسيح خداوند با روح تو باد22
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 تيطُس رسالة پولس رسول به
 
 
 
1 

 پولس، غالم خدا و رسول عيسي مسيح برحسب ايمان برگزيدگان خدا و معرفت آن راستي كه در دينداري است،   1 

  به اميد حيات جاوداني كه خدايي كه دروغ نمي توان گفت، از زمانهاي ازلي وعدة آن را داد،2

 رد و به موعظه اي كه برحسب حكم نجات دهندة ما خدا به من سپرده شد،  اما در زمان معين، كالم خود را ظاهر ك3

 .فيض و رحمت و سالمتي از جانب خداي پدر و نجات دهندة ما عيسي مسيح خداوند باد تيطُس را كه فرزند حقيقي من برحسب ايمان عام است،  4

 . صالح نمايي و چنانكه به تو امر نمودم، كشيشان در هر شهر مقرر كنيبدين جهت تو را در كريت واگذاشتم تا آنچه را كه باقي مانده است ا 5

  اگر كسي بي مالمت و شوهر يك زن باشد كه فرزندان مؤمن دارد، بري از تهمت فجور و تمرد،6

 بيح نباشد، زيرا كه اُسقُف مي بايد چون وكيل خدا بي مالمت باشد و خودرأي و تندمزاج يا ميگسار يا زننده يا طماع سود ق7

  بلكه مهمان دوست و خير دوست و خردانديش و عادل و مقدس و پرهيزكار؛ 8

 . و متمسك به كالم امينِ برحسب تعليمي كه يافته تا بتواند به تعليم صحيح نصيحت كند و مخالفان را توبيخ نمايد9

 لخصوص آناني كه از اهل ختنه هستند؛زيرا كه ياوه گويان و فريبندگان، بسيار و متمرد مي باشند، علي ا 10

 .  كه دهان ايشان را بايد بست زيرا خانه ها را بالكّل واژگون مي سازند و براي سود قبيح، تعاليم ناشايسته مي دهند11

 .د يكي از ايشان كه نبي خاصّ ايشان است، گفته است كه اهل كريت هميشه دروغگو و وحوش شرير و شكم پرست بيكاره مي باشن12
  اين شهادت راست است؛ از اين جهت ايشان را به سختي توبيخ فرما تا در ايمان، صحيح باشند،13

 . و گوش نگيرند به افسانه هاي يهود و احكام مردماني كه از راستي انحراف مي جويند14
 و ضمير ايشان نيز ملوث است؛  هر چيز براي پاكان پاك است، ليكن آلودگان و بي ايمانان را هيچ چيز پاك نيست، بلمه فهم 15

 . مدعيِ معرفت خدا مي باشند، اما به افعال خود او را انكار مي كنند، چونكه مكروه و متمرد هستند و بجهت هر عمل نيكو مردود16
 
2 

 اما تو سخنان شايستة تعليم صحيح را بگو؛ 1 

2پير، هشيار و باوقار و خردانديش و در ايمان و محب ت و صبر، صحيح باشند كه مردان. 
  همچنين زنان پير، در سيرتْ متقّي باشند و نه غيبت گو و نه بندة شراب زياده بلكه معلمات تعليم نيكو،3

  تا زنان جوان را خرد بياموزند كه شوهردوست و فرزنددوست باشند،4

 .خدا متهم شود و خردانديش و عفيفه و خانه نشين و نيكو و مطيع شوهران خود كه مبادا كالم 5
 . و به همين نَسق جوانان را نصيحت فرما تا خردانديش باشند6

 و خود را در همه چيز نمونة اعمال نيكو بساز و در تعليم خود صفا و وقار و اخالص را بكار بر،  7

 . و كالم صحيح بي عيب را تا دشمن چونكه فرصت بد گفتن در حق ما نيابد، خجل شود8

غالمان را نصيحت نما كه آقايان خود را اطاعت كنند و در هر امر ايشان را راضي سازند و نقيض گو نباشند تا تعليم نجات دهندة ما خدا را در هر چيز  9 
 .زينت دهند

 زيرا كه فيض خدا كه براي همة مردم نجات بخش است، ظاهر شده، 11

 .ا ترك كرده، با خرد انديشي و عدالت و دينداري در اين جهان زيست كنيم ما را تأديب مي كند كه بي ديني و شهوات دنيوي ر12
  و آن اميد مبارك و تجلي جالل خداي عظيم و نجات دهندة خود ما عيسي مسيح را انتظار كشيم،13

 .او و غيور در اعمال نيكو باشند كه خود را در راه ما فدا ساخت تا ما را از هر ناراستي برهاند و امتي براي خود طاهر سازد كه ملك خاصّ 14
 . اين را بگو و نصيحت فرما و در كمال اقتدار توبيخ نما و هيچ كس تو را حقير نشمارد15

 
3 

 بياد ايشان آور كه حكّام و سالطين را اطاعت كنند و فرمانبري نمايند و براي هر كار نيكو مستعد باشند، 1 

 .بلكه ماليم و كمال حلم را با جميع مردم به جا آورند و هيچ كس را بد نگويند و جنگجو نباشند 2

زيرا كه ما سابقاً بي فهم و نافرمانبر و گمراه و بندة انواع شهوات و لذّات بوده، در خُبث و حسد بسر برديم كه اليق نفرت بوديم و بر يكديگر بغض مي  3
 .داشتيم
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  ليكن چون مهرباني و لطف نجات دهندة ما خدا ظاهر شد،4

 ه به سبب اعمالي كه ما به عدالت كرده بوديم، بلكه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولّد تازه و تازگي اي كه از روح القدس است؛ ن5

  كه او را به ما به دولتمندي افاضه نمود، به توسط نجات دهندة ما عيسي مسيح،6

 .ت جاوداني تا به فيض او عادل شمرده شده، وارث گرديم بحسب اميد حيا7
 اين سخن امين است و در اين امور مي خواهم تو قدغن بليغ فرمايي تا آناني كه به خدا ايمان آورند، بكوشند كه در اعمال نيكو مواظبت نمايند، زيرا كه 8

 .اين امور براي انسان نيكو و مفيد است

 .ما زيرا كه     بي ثمر و باطل استو از مباحثات نامعقول و نسب نامه ها و نزاعها و جنگهاي شرعي اعراض ن 9
  و از كسي كه از اهل بدعت باشد، بعد از يك دو نصيحت اجتناب نما،10

 . چون مي داني كه چنين كس مرتّد و از خود ملزم شده در گناه رفتار مي كند11

 .ا كه عزيمت دارم زمستان را در آنجا بسر برموقتي كه اَرتيماس يا تيخيكُس را نزد تو فرستم، سعي كن كه در نيكوپوليس نزد من آيي زير 12
 . زيناس خطيب و اَپلُّس را در سفر ايشان به سعي امداد كن تا محتاج هيچ چيز نباشند13
 . كسان ما نيز تعليم بگيرند كه در كارهاي نيكو مشغول باشند براي رفع احتياجات ضروري، تا   بي ثمر نباشند  و14

 .آمين. فيض با همگي شما باد. م مي رسانند و آناني را كه از روي ايمان ما را دوست مي دارند سالم رسان جميع رفقاي من تو را سال15
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فليمون رسالة پولس رسول به  

 
 

 پولس، اسير مسيح عيسي و تيموتاؤس برادر،به فليمون عزيز و همكار ما  1   

 .و به اَپفية محبوبه و اَرخپس هم سپاه ما و به كليسايي كه در خانه ات مي باشد 2

 .فيض و سالمتي از جانب پدر ما خدا و عيسي مسيح خداوند با شما باد 3 

  خود را شكر مي كنم و پيوسته تو را در دعاهاي خود ياد مي آورمخداي 4

  چونكه ذكر محبت و ايمان تو را شنيده ام كه به عيسي خداوند و به همة مقدسين داري،5

  . تا شراكت ايمانت مؤثّر شود در معرفت كاملِ هر نيكويي كه در ما است براي مسيح عيسي6
 .ي رخ نمود از محبت تو از آنرو كه دلهاي مقدسين از تو اي برادر استراحت مي پذيرند زيرا كه مرا خوشيِ كامل و تسل7ّ

 بدين جهت هرچند در مسيح كمال جسارت را دارم كه به آنچه مناسب است تو را حكم دهم،  8

 . عيسي مي باشم ليكن براي محبت، سزاوارتر آن است كه التماس نمايم، هرچند مردي چون پولس پير و اآلن اسير مسيح9
 مي كنم دربارة فرزند خود اُنيسيمس كه در زنجيرهاي خود او را توليد نمودم،   پس تو را التماس10

  كه سابقاً او براي تو بي فايده بود، ليكن الحال تو را و مرا فايده مند مي باشد؛11

 .پس تو او را بپذير كه جان من است.  كه او را نزد تو پس مي فرستم12
  من مي خواستم كه او را نزد خود نگاه دارم تا به عوض تو مرا در زنجيرهاي انجيل خدمت كند،  و13

 .  اما نخواستم كاري بدون رأي تو كرده باشم تا احسان تو را از راه اضطرار نباشد، بلكه از روي اختيار14

 .شد تا او را تا به ابد دريابي زيرا كه شايد بدين جهت ساعتي از تو جدا 15
 . ليكن بعد از اين نه چون غالم بلكه فوق از غالم يعني برادر عزيز خصوصاً به من اما چند مرتبه زيادتر به تو، هم در جسم و هم در خداوند16
 . پس هرگاه مرا رفيق مي داني، او را چون من قبول فرما17
 .لبي از او داشته باشي، آن را بر من محسوب دار اما اگر ضرري به تو رسانيده باشد يا ط18
 .به تو مي نويسم، خود ادا خواهم كرد، تا به تو نگويم كه به جان خود نيز مديون من هستي  من كه پولس هستم،19
 .پس جان مرا در مسيح تازگي بده.  بلي اي برادر، تا من از تو در خداوند برخوردار شوم20
 . دارم، به تو مي نويسم از آن جهت كه مي دانم بيشتر از آنچه مي گويم هم خواهي كرد چون بر اطاعت تو اعتماد21

  .معهذا منزلي نيز براي من حاضر كن، زيرا كه اميدوارم از دعاهاي شما به شما بخشيده شوم 22

 است و مرقُس اپفْراس كه در مسيح عيسي همزندان من 23

 . ان من تو را سالم مي رسانند و اَرِستَرخُس و ديماس و لوقا همكار24

   .آمين.  فيض خداوند ما عيسي مسيح با روح شما باد25
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 رساله به عبرانيان
 
 
1 
 خدا كه در زمان سلَف به اقسام متعدد و طريق هاي مختلف بوساطت انيبا به پدران ما تكلّم نمود،  1 

  در اين ايام آخر به ما بوساطت پسر خود متكلّم شد كه او را وارث جميع موجودات قرار داد و بوسيلة او عالمها را آفريد؛ 2

 جوهرش بوده و به كلمة قوت خود حامل همة موجودات بوده، چون طهارت گناهان را به اتمام رسانيد، به دست راست  كه فروغ جاللش و خاتم3
 كبريا در اعلي علّيين بنشست،

 . و از فرشتگان افضال گرديد، به مقدار آنكه اسمي بزرگتر از ايشان به ميراث يافته بود4

من امروز تو را توليد نمودم و ايضاً من او را پدر خواهم بود و او پسر من خواهد . كه تو پسر من هستيزيرا به كدام يك از فرشتگان هرگز گفت  5   
 بود؟

 . و هنگامي كه نخست زاده را باز به جهان مي آورد، مي گويد كه جميع فرشتگان خدا او را پرستش كنند6
 . ند و خادمان خود را شعلة آتشفرشتگان خود را بادها مي گردا( و در حق فرشتگان  مي گويد كه 7

 .اي خدا تخت تو تا بااآلباد است و عصاي ملكوت تو عصاي راستي است:  اما در حق پسر8
 . رفقايت مسح كرده است بنابراين خدا، خداي تو، تو را به روغن شادماني بيشتر از.  عدالت را دوست و شرارت را دشمن مي داري9

 .، در ابتدا زمين را بنا كردي و افالك مصنوع دستهاي تو است و نيز مي گويد تو اي خداوند10
  آنها فاني، لكن تو باقي هستي و جميع آنها چون جامه مندرس خواهد شد،11

 . لكن تو همان هستي و سالهاي تو تمام نخواهد شد.  مثل ردا آنها را خواهي پيچيد و تغيير خواهند يافت12

 بنشين به دست راست من تا دشمنان تو را پاي انداز تو سازم؟: فت و به كدام يك از فرشتگان هرگز گ13

  آيا همگي ايشان روح هاي خدمتگذار نيستند كه براي خدمت آناني كه وارث نجات خواهند شد، فرستاده مي شوند؟14
 
2 
  لهذا الزم است كه به دقّت بليغ تر آنچه را شنيديم گوش دهيم، مبادا كه از آن ربوده شويم   1 

 زيرا هرگاه كالمي كه بوساطت فرشتگان گفته شد برقرار گرديد، بقسمي كه هر تجاوز و تغافلي را جزاي عادل مي رسيد، 2

 پس ما چگونه رستگار گرديم اگر از چنين نجاتي عظيم غافل باشيم؟ كه در ابتدا تكلّم به آن از خداوند بود و بعد كساني كه شنيديد، بر ما ثابت 3
 گردانيد؛

 .لتي كه خدا نيز با ايشان شهادت مي داد به آيات و معجزات و انواع قوات و عطاياي روح القدس برحسب ارادة خود در حا4

 .زيرا عالم آينده اي را كه ذكر آن را مي كنيم مطيع فرشتگان نساخت 5   
 از او تفقّد نمايي؟چيست انسان كه او را بخاطر آوري يا پسرِ انسان كه :  لكن كسي در موضعي شهادت داده، گفت6

 . او را از فرشتگان اندكي پست تر قرار دادي و تاج جالل و اكرام را بر سر او نهادي و او را بر اعمال دستهاي خود گماشتي7
 بينم كه همه لكن اآلن هنوز نمي. پس چون همه چيز را مطيع او گردانيد، هيچ چيز را نگذاشت كه مطيع او نباشد.  همه چيز را زير پايهاي او نهادي8

 .چيز مطيع وي شده باشد
 اما او را كه اندكي از فرشتگان كمتر شد مي بينيم، يعني عيسي را كه به زحمت موت تاج جالل و اكرام بر سر وي نهاده شد تا به فيض خدا براي 9

 .همه ذائقة موت را بچشد
 بسيار را وارد جالل مي گرداند، شايسته بود كه رئيس نجات ايشان را به  زيرا او را كه بخاطر وي همه و از وي همه چيز مي باشد، چون فرزندان10

 . دردها كامل گرداند

 .مقدس كننده و مقدسان همه از يك مي باشند، از اين جهت عار ندارد كه ايشان را برادر بخواند  زانرو كه چون11
 .يان كليسا تو را تسبيح خواهم خوانداسم تو را به برادران خود اعالم مي كنم و در م:  چنانكه مي گويد12
 ).اينك من و فرزنداني كه خدا به من عطا فرمود: و نيز. من بر وي توكّل خواهم نمود:  و ايضا13ً

پس چون فرزندان در خون و جسم شراكت دارند، او نيز همچنان در اين هر دو شريك شد تا بوساطت موت، صاحب قدرت موت يعني ابليس را  14
 ، تباه سازد

  . و آناني را كه از ترس موت، تمام عمر خود را گرفتار بندگي مي بودند، آزاد گرداند15

 . زيرا كه در حقيقت فرشتگان را دستگيري  نمي نمايد بلكه نسل ابراهيم را دستگيري مي نمايد 16

 .   ي كريم و امين شده، كفارة گناهان قوم را بكند از اين جهت مي بايست در هر امري مشابه برادران خود شود تا در امور خدا رئيس كهنه ا17

 . زيرا كه چون خود عذاب كشيده، تجربه ديد استطاعت دارد كه تجربه شدگان را اعانت فرمايد18
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 بنابراين، اي برادران مقدس كه در دعوت سماوي شريك هستيد، در رسول و رئيس كَهنة اعتراف ما يعني عيسي تأمل كنيد،   1 

 .ه نزد او كه وي را معين فرمود امين بود، چنانكه موسي نيز در تمام خانة او بود ك2
 .  زيرا كه اين شخص اليق اكرامي بيشتر از موسي شمرده شد به آن اندازه اي كه سازندة خانه را حرمت بيشتر از خانه است3

 .  زيرا هر خانه اي بدست كسي بنا مي شود، لكن باني همه خداست4

 .ي مثل خادم در تمام خانة او امين بود تا شهادت دهد بر چيزهايي كه مي بايست بعد گفته شود و موس5
 . و اما مسيح مثل پسر بر خانة او و خانة او ما هستيم بشرطي كه تا به انتها به دليري و فخرِ اميد خود متمسك باشيم6

 د،امروز اگر آواز او را بشنوي: پس چنانكه روح القدس مي گويد  7

  دل خود را سخت مسازيد، چنانكه در وقت جنبش دادن خشم او در روز امتحان در بيابان،8

 .چهل سال مي ديدند  جايي كه پدران شما مرا امتحان و آزمايش كردند و اعمال مرا تا مدت9
 .را نشناختند از اين جهت به آن گروه خشم گرفته، گفتم ايشان پيوسته در دلهاي خود گمراه هستند و راههاي م10
  ). تا در خشم خود قسم خوردم كه به آرامي من داخل نخواهند شد11

 اي برادران، باحذر باشيد مبادا در يكي از شما دل شرير و بي ايمان باشد كه از خداي حي مرتد شويد،  12

 .   ما به فريب گناه سخت دل گرددخوانده مي شود، مبادا احدي از ش  بلكه هر روزه همديگر را نصيحت كنيد مادامي كه امروز13

 . از آنرو كه در مسيح شريك گشته ايم اگر به ابتداي اعتماد خود تا به انتها سخت متمسك شويم14
  ).امروز اگر آواز او را بشنويد، دل خود را سخت مسازيد، چنانكه در وقت جنبش دادن خشم او:  چونكه گفته مي شود15

  خشم او را جنبش دادند؟ آيا تمام آن گروه نبودند كه بواسطة موسي از مصر بيرون آمدند؟پس كه بودند كه شنيدند و 16

  و به كه تا مدت چهل سال خشمگين مي بود؟ آيا نه به آن عاصياني كه بدنهاي ايشان در صحرا ريخته شد؟17

  نكردند؟  و دربارة كه قسم خورد كه به آرامي من داخل نخواهند شد، مگر آناني را كه اطاعت18

 . پس دانستيم كه به سبب بي ايماني نتوانستند داخل شوند19
 
4 

 .پس بترسيم مبادا با آنكه وعدة دخول در آرامي وي باقي مي باشد، ظاهر شود كه احدي از شما قاصر شده باشد 1  
 .د، از اينرو كه با شنوندگان به ايمان متّحد نشدندبه مثال ايشان بشارت داده شد، لكن كالمي كه شنيدند بديشان نفع نبخشي  زيرا كه به ما نيز2
و حال آنكه . در خشم خود قسم خوردم كه به آرامي من داخل نخواهند شد:  زيرا ما كه ايمان آورديم، داخل آن آرامي مي گرديم، چنانكه گفته شد3

 .اعمال او از آفرينش عالم به اتمام رسيده بود
 . كه در روز هفتم خدا از جميع اعمال خود آرامي گرفت و در مقامي دربارة روز هفتم گفت4
  ). و باز در اين مقام كه به آرامي من داخل نخواهند شد5

 پس چون باقي است كه بعضي داخل آن بشوند و آناني كه پيش بشارت يافتند، به سبب نافرماني داخل نشدند، 6

ت مديدي امروز گفت، چنانكه پيش مذكور شد كه امروز اگر آواز او را بشنويد، دل خود را  باز روزي معين مي فرمايد چونكه به زبان داود بعد از مد7
 .سخت مسازيد

 . زيرا اگر يوشع ايشان را آرامي داده بود، بعد از آن ديگر را ذكر نمي كرد8
 . پس براي قوم خدا آرامي سبت باقي مي ماند9
 .خود بياراميد، چنانكه خدا از اعمال خويش زيرا هر كه داخل آراميِ او شد، او نيز اعمال 10
 . پس جد و جهد بكنيم تا به آن آرامي داخل شويم، مبادا كسي در آن نافرمانيِ عبرت آميز بيفتد11
ار و نيتهاي قلب  زيرا كالم خدا زنده مقتدر و برنده تر است از هر شمشير دو دم و فرورونده تا جدا كند نَفْس و روح و مفصل و مغز را و مميز افك12

 است، 

 . و هيچ خلقت از نظر او مخفي نيست بلكه همه چيز در چشمان او كه كار ما با وي است، برهنه و منكشف مي باشد13

 . پس چون رئيس كَهنة عظيمي داريم كه از آسمانها در گذشته است يعني عيسي، پسر خدا، اعتراف خود را محكم بداريم 14

 .نداريم كه نتواند همدرد ضعفهاي ما بشود، بلكه آزموده شده در هر چيز به مثال ما بدون گناه زيرا رئيس كهنه اي 15
 .تعانت كند) ما را( پس با دليري نزديك به تخت فيض بيابيم و فيضي را حاصل كنيم كه در وقت ضرورت 16

 
5 

 براي آدميان مقرر مي شود در امور اهلي تا هدايا و قرباني هاي براي زيرا كه هر رئيس كهنه از ميان آدميان گرفته شده، براي آدميان گرفته شده، 1 
 گناهان بگذراند؛

 .  كه با جاهالن و گمراهان مي تواند ماليمت كند، چونكه او نيز در كمزوري گرفته شده است2

 .  گناهان بگذراند و به سبب اين كمزوري، او را الزم است چنانكه براي قوم، همچنين براي خويشتن نيز قرباني براي3
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 . و كسي اين مرتبه را براي خود نمي گيرد، مگر وقتي كه خدا او را بخواند، چنانكه هارون را4
 .تو پسر من هستي؛ من امروز تو را توليد نمودم:  و همچنين مسيح نيز خود را در جالل نداد كه رئيس كهنه بشود، بلكه او كه به وي گفت5
  ).تو تا به ابد كاهن هستي بر رتبة ملكيصدق: مي گويد چنانكه در مقام ديگر نيز 6

و او در ايام بشريت خود، چونكه با فرياد شديد و اشكها نزد او كه به رهانيدنش از موت قادر بود، تضرع  و دعاي بسيار كرد و به سبب تقواي  7
 خويش مستجاب گرديد،

  موخت هرچند پسر بود، به مصيبتهايي كه كشيد، اطاعت را آ8
 .و كامل شده، جميع مطيعان خود را سبب نجات جاوداني گشت 9
 . و خدا او را به رئيس كَهنَه مخاطب ساخت به رتبة ملكيصدق10

 . كه دربارة ما او را سخنان بسيار است كه شرح آنها مشكل مي باشد چونكه گوشهاي شما سنگين شده است 11

ا مي بايد معلّمان باشيد، باز محتاجيد كه كسي اصول و مباديِ الهامات خدا را به شما بياموزد و محتاج شير  زيرا كه هرچند با اين طول زمان شما ر12
 .      شديد نه غذاي قوي

  . زيرا هر كه شيرخواره باشد، در كالم عدالت ناآزموده است، چونكه طفل است13
 .ادت، رياضت داده اند تا تمييز نيك و بد را بكنند اما غذاي قوي از آن بالغان است كه حواسِ خود را به موجب ع14

 
6  
 بنابراين، از كالم ابتداي مسيح در گذشته، به سوي كمال سبقت بجوييم و بار ديگر بنياد توبه از اعمال مرده و ايمان به خدا ننهيم،  1  

 . و تعليم  تعميدها و نهادن دستها و قيامت مردگان و داوري جاوداني را2
  . بجا خواهيم آورد هرگاه خدا اجازت دهد و اين را3

   و شريک روح القدس گرديدندزيرا آناني كه يك بار منور گشتند و لذّت عطاي سماوي را چشيدند 4
  و لذت کالم نيکوی خدا و قوات عالم آينده را چشيدند،5

 پسر خدا را براي خود باز مصلوب مي كنند و او را بي حرمت مي  اگر بيفتند، محال است كه ايشان را بار ديگر براي توبه تازه سازند، در حالتي كه6
 .سازند

   زيرا زميني كه باراني را كه بارها بر آن مي افتد، مي خورد و نباتات نيكو براي فلّاحان خود مي روياند، از7

 .خدا بركت مي يابد
 .ي شود لكن اگر خار و خسك مي روياند، متروك و قرين به لعنت و در آخر، سوخته م8

 .اما اي عزيزان در حق شما چيزهاي بهتر و قرين نجات را يقين مي داريم، هرچند بدينطور سخن مي گوييم 9
 زيرا خدا بي انصاف نيست كه عمل شما و آن محبت را كه به اسم او از خدمت مقدسين كه در آن مشغول بوده و هستيد ظاهر كرده ايد، فراموش 10

 .كند
 را داريم كه هر يك از شما همين جد و جهد را براي يقين كامل اميد تا به انتها ظاهر نماييد،لكن آرزوي اين  11

 . و كاهل مشويد بلكه اقتدا كنيد آناني را كه به ايمان و صبر وارث وعده ها مي باشند12

 : خود قسم خورده، گفتزيرا وقتي كه به خدا به ابراهيم وعده داد، چون به بزرگتر از خود قسم نتوانست خورد، به 13
 . هر آينه من تو را بركت عظيمي خواهم داد و تو را بي نهايت كثير خواهم گردانيد14
 . و همچنين چون صبر كرد، آن وعده را يافت15
 . زيرا مردم به آنكه بزرگتر است، قسم مي خورند و نهايت هر مخاصمة ايشان قسم است تا اثبات شود16
 .است كه عدم تغيير ارادة خود را به وارثان وعده به تأكيد بي شمار ظاهر سازد، قسم در ميان آورد از اينرو، چون خدا خو17
ما گذارده   تا به دو امر بي تغيير كه ممكن نيست خدا در آنها دروغ گويد، تسلّي قوي حاصل شود براي ما كه پناه برديم تا به آن اميدي كه در پيش18

 شده است تمسك جوييم، 

  رامثل لنگري براي جان خود ثابت و پايدار داريم  كه در درون حجاب داخل شده است، و آن19

 .كه بر رتبة ملكيصدق، رئيس كَهنه گرديد تا ابداآلباد  جايي كه آن پيشرو براي ما داخل شد يعني عيسي20
 
7 

 . دادن ملوك مراجعت مي كرد، او را استقبال كرده، بدو بركت دادزيرا ملكيصدق، پادشاه ساليم و كاهن خداي تعالي، هنگامي كه ابراهيم از شكست 1 
 (. پادشاه سالمتي(است و بعد ملك ساليم نيز يعني ( پادشاه عدالت( و ابراهيم نيز از همة چيزها ده يك بدو داد؛ كه او اول ترجمه شدة 2

  .شبيه پسر خدا شده، كاهن دايمي مي ماند بي پدر و مادر و بي نسب نامه و بدون ابتداي ايام و انتهاي حيات بلكه 3

 .پس مالحظه كنيد كه اين شخص چقدر بزرگ بود كه ابراهيم پاتريارخ نيز از بهترين غنايم، ده يك بدو داد 4

959



ايشان نيز از صُلب  و اما از اوالد كساني كه كهانت را مي يابند، حكم دارند كه از قوم بحسب شريعت ده يك بگيرند، يعني از برادران خود، با آنكه 5
 .ابراهيم پديد آمدند

 . لكن آن كس كه نسبتي بديشان نداشت، از ابراهيم ده يك گرفته و صاحب وعده ها را بركت داده است6
 .  و بدون هر شبه، كوچك از بزرگ بركت داده مي شود7

 . هادت داده مي شود و در اينجا مردمان مردني ده يك مي گيرند، اما در آنجا كسي كه بر زنده بودن وي ش8

 آنكه گويا مي توان گفت كه بوساطت ابراهيم از همان الوي كه ده يك مي گيرد، ده يك گرفته شد،  حتي9

 . زيرا كه هنوز در صُلب پدر خود بود هنگامي كه ملكيصدق او را استقبال كرد10

، باز چه احتياج مي بود كه كاهني ديگر بر رتبة ملكيصدق مبعوث )فتندمي شد زيرا قوم شريعت را بر آن يا و ديگر اگر از كهانت الوي كمال حاصل 11 
 شود و مذكور شود كه بر رتبة هارون نيست؟

  زيرا هرگاه كهانت تغيير مي پذيرد، البته شريعت نيز تبديل مي يابد12

  .خدمت قربانگاه را نكرده است زيرا كه او اين سخنان در حق وي گفته مي شود، از سبط ديگر ظاهر شده است كه احدي از آن، 13
 . زيرا واضح است كه خداوند ما از سبط يهودا طلوع فرمود كه موسي در حق آن سبط از جهت كهانت هيچ نگفت14

  و نيز بيشتر مبين است از اينكه به مثال ملكيصدق كاهني بطور ديگر بايد ظهور نمايد   15
 . ه به قوت حيات غير فاني كه به شريعت و احكام جسمي مبعوث نشود بلك16

 . زيرا شهادت داده شد كه تو تا به ابد كاهن هستي بر رتبة ملكيصدق17
 زيرا حاصل مي شود هم نَسخ حكم سابق بعلّت ضعف و عدم فايدة آن 18 

 . ييم از آن جهت كه شريعت هيچ چيز را كامل نمي گرداند، و هم برآوردن اميد نيكوتر كه به آن تقرب به خدا مي جو19

 . و بقدر آنكه اين بدون قسم نمي باشد20
خداوند قسم خورد و تغيير اراده نخواهد داد كه تو كاهن ابدي :  زيرا ايشان بي قسم كاهن شده اند و ليكن اين با قسم از او كه به وي مي گويد21

 .هستي بر رتبة ملكيصدق
 . به همين قدر نيكوتر است آن عهدي كه عيسي ضامن آن گرديد22
 . و ايشان كاهنان بسيار مي شوند، از جهت آنكه موت از باقي بودن ايشان مانع است23
 .  لكن وي چون تا به ابد باقي است، كهانت    بي زوال دارد24

 .ان را بكند از اين جهت نيز قادر است كه آناني را كه بويسلة وي نزد خدا آيند، نجات بي نهايت بخشد، چونكه دائماً زنده است تا شفاعت ايش25

 زيرا كه ما را چنين رئيس كًهنه شايسته است، قدوس و بي آزار و بي عيب و از گناهكاران جدا شده و از آسمانها بلندتر گرديده 26

 فقط بجا آورد  كه هر روز محتاج نباشد به مثال آن رؤساي كَهنَه كه اول براي گناهان خود و بعد براي قوم قرباني بگذراند، چونكه اين را يك بار27
 .هنگامي كه خود را به قرباني گذرانيد

 . از آنرو كه شريعت مردماني را كه كمزوري دارند كاهن مي سازد، لكن كالم قسم كه بعد از شريعت است، پسر را كه تا ابداآلباد كامل شده است28
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  كه در آسمانها به دست راست تخت كبريا نشسته است،پس مقصود عمده از اين كالم اين است كه براي ما چنين رئيس كهنه اي هست   1 

 . كه خادم مكان اقدس و آن خيمة حقيقي است كه خداوند آن را برپا نمود نه انسان2
 . زيرا كه هر رئيس كهنه مقرر مي شود تا هدايا و قرباني ها بگذراند؛ و از اين جهت واجب است كه او را نيز چيزي باشد بگذراند3
 .مي بود، كاهن نمي بود چون كساني هستند كه قانون شريعت هدايا را مي گذرانند زمين پس اگر بر 4
آگاه :  و ايشان شبيه و ساية چيزهاي آسماني را خدمت مي كنند، چنانكه موسي مهلم شد هنگامي كه عازم بود كه خيمه را بسازد، زيرا بدو مي گويد5

 .به تو نشان داده شد بسازيباش كه همه چيز را به آن نمونه اي كه در كوه 
  . لكن اآلن او خدمت نيكوتر يافته است، به مقداري كه متًوسط عهد نيكوتر نيز هست كه بر وعده هاي نيكوتر مرتّب است6

 .زيرا اگر آن اول بي عيب مي بود، جايي براي ديگري طلب نمي شد 7
 .اينك ايامي مي آيد كه با خاندان اسرائيل و خاندان يهودا عهدي تازه استوار خواهم نمودخداوند مي گويد :  چنانكه ايشان را مالمت كرده، مي گويد8
 نه مثل آن عهدي كه با پدران ايشان بستم، در روزي كه من ايشان را دستگيري نمودم تا از زمين مصر برآوردم، زيرا كه ايشان در عهد من ثابت 9

 . گذاردمپس خداوند مي گويد من ايشان را وا. نماندند

 و خداوند مي گويد اين است آن عهدي كه بعد از آن ايام با خاندان اسرائيل استوار خواهم داشت كه احكام خود را در خاطر ايشان خواهم نهاد و بر 10
 .دل ايشان مرقوم خواهم داشت و ايشان را خدا خواهم بود و ايشان مرا قوم خواهند بود

 .د تعليم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس زيرا كه همه از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت و ديگر كسي همسايه و برادر خو11
  ).و گناهانشان را ديگر به ياد نخواهم آورد  زيرا بر تقصيرهاي ايشان ترحم خواهم فرمود12
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 .ل استپس چون تازه گفت، اول را كُهنه ساخت؛ و آنچه كهنه و پير شده است، مشرف بر زوا 13
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 .خالصه آن عهد اول را نيز فرايض خدمت و قدس دنيوي بود 1 
 . زيرا خيمة اول نصب شد كه در آن چراغدان و ميز و نان تًقْدمه، و آن به قدس مسمي گرديد2
  و در پشت پردة دوم بود آن خيمه اي كه به قدس االقداس مسمي است، 3

وت شهادت كه همة اطرافش به طال آراسته بود؛ و در آن بود خُقّة طال كه پر از من بود و عصاي هارون كه شكوفه  كه در آن بود مجمرة زرين و تاب4
 .آورده بود و دو لوح عهد

 . و بر زَبرِ آن كروبيان جالل كه بر تخت رحمت سايه مي گسترمي بودند و اآلن جاي تفضيل آنها نيست5

 .د، كَهنَه بجهت اداي لوازم خدمت، پيوسته به خيمة اول درمي آيندپس چون اين چيزها بدينطور آراسته ش 6
 . لكن در دوم سالي يك مرتبه رئيس كَهنَه تنها داخل مي شود؛ و آن هم نه بدون خوني كه براي خود و براي جهاالت قوم مي گذراند7
 . رپاست، راه مكان اقدس ظاهر نمي شود كه به اين همه روح القدس اشاره مي نمايد بر اينكه مادامي كه خيمة اول ب8

  و اين مثَلي است براي زمان حاضر كه بحسب آن هدايا و قرباني ها را مي گذرانند كه قوت ندارد كه عبادت كننده را از جهت ضمير كامل گرداند،9

 .جسدي است كه تا زمان اصالح مقرر شده است  چونكه اينها با چيزهاي خوردني و آشاميدني و طهارات مختلفه، فقط فرايض10

 ليكن مسيح چون ظاهر شد تا رئيس كَهنَة نعمتهاي آينده باشد، به خيمة بزرگتر و كاملتر و ناساخته شدة به دست يعني كه از اين خلقت نيست، 11

 . و فدية ابدي را يافت و نه به خون بزها و گوساله ها، بلكه به خون خود، يك مرتبه فقط به مكان اقدس داخل شد12
  زيرا هرگاه خون بزها و گاوان و خاكستر گوساله چون بر آلودگان پاشيده مي شود، تا به طهارت جسمي مقدس    مي سازد،13

ت تا خداي  پس آيا چند مرتبه زياده، خون مسيح به روح ازلي خويشتن را بي عيب به خدا گذرانيد، ضمير شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخ14
  زنده را خدمت نماييد؟

 . و از اين جهت او متوسط عهد تازه اي است تا چون موت براي كفّاره تقصيرات عهد اول بوقوع آمد، خوانده شدگان وعدة ميراث ابدي را بيابند 15

  زيرا در هر جايي كه وصيتي است، البد است كه موت وصيت كننده را تصور كنند،16

 .  يت بعد از موت ثابت مي شود؛ زيرا مادامي كه وصيت كننده زنده است، استحكامي ندارد زيرا كه وص17

 .  از اينرو، آن اول نيز بدون خون برقرار نشد18

ر  زيرا كه چون موسي تمامي احكام را بحسب شريعت به شمع قوم رسانيد، خون گوساله ها و بزها را با آب و پشم قرمز و زوفا گرفته، آن را ب19
 خود كتاب و تمامي قوم پاشيد؛

 .اين است خون آن عهدي كه خدا با شما قرار داد:  و گفت20
 .به خون بيالود  و همچنين خيمه و جميع آالت خدمت را نيز21
 . و بحسب شريعت، تقريباً همه چيز به خون طاهر مي شود و بدون ريختن خون، آمرزش نيست22

 .سماوي به اينها طاهر شود، لكن خود سماويات به قرباني هاي نيكوتر از اينهاپس الزم بود كه مثَلهاي چيزهاي  23
 زيرا مسيح به قدس ساخته شدة به دست داخل نشد كه مثال مكان حقيقي است؛ بلكه به خود آسمان تا آنكه اآلن در حضور خدا بجهت ما ظاهر 24

 رئيس كَهنَه كه هر سال با خون ديگري به مكان اقدس داخل مي شود؛ و نه آنكه جان خود را بارها قرباني كند، مانند آن 25. شود

لكن اآلن يك مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به قرباني خود، گناه را .  زيرا در اين صورت مي بايست كه او از بنياد عالم بارها زحمت كشيده باشد26
 .محو سازد

  ا يافتن مقرر است، و چنانكه مردم را يك بار مردن و بعد از آن جز27
 همچنين مسيح نيز چون يك قرباني شد تا گناهان بسياري را رفع نمايد، بار ديگر بدون گناه، براي كساني كه منتظر او مي باشند، ظاهر خواهد شد 28

 .بجهت نجات
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واند هر سال به همان قرباني هايي كه پيوسته مي زيرا كه چون شريعت را ساية نعمتهاي آينده است، نه نًفْسِ صورت آن چيزها، آن هرگز نمي ت  1 
 .گذرانند، تقرب جويندگان را كامل گرداند

  والّا آيا گذرانيدن آنها موقوف نمي شد چونكه عبادت كنندگان، بعد از آنكه يك بار پاك شدند، ديگر حس گناهان را در ضمير نمي داشتند؟2

 . د بلكه در اينها هر سال يادگاري گناهان مي شو3

 . زيرا محال است كه خون گاوها و بزها رفع گناهان را بكند4

 .قرباني و هديه را نخواستي، لكن جسدي براي من مهيا ساختي: لهذا هنگامي كه داخل جهان مي شود، مي گويد  5
 .  به قرباني هاي سوختني و قرباني هاي گناه رغبت نداشتي6

 .تا ارادة تو را اي خدا بجا آورم) در حق من مكتوب استدر طومار كتاب ( آنگاه گفتم، اينك مي آيم 7
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 كه آنها را بحسب شريعت مي گذرانند،. هدايا و قرباني هاي سوختني و قرباني هاي گناه را نخواستي و به آنها رغبت نداشتي:  چون پيش مي گويد8

 .دارد، تا دوم را استوار سازدپس اول را برمي .  بعد گفت كه اينك مي آيم تا ارادة تو را اي خدا بجا آورم9

 .و به اين اراده مقدس شده ايم، به قرباني جسد عيسي مسيح، يك مرتبه فقط 10 
 .  و هر كاهن هر روزه به خدمت مشغول بوده، مي ايستد و همان قرباني ها را مكرراً مي گذراند كه هرگز رفع گناهان را نمي تواند كرد11

 . ي گناهان گذرانيد، به دست راست خدا بنشست تا ابدآلباد لكن او چون يك قرباني برا12

 . و بعد از آن منتظر است تا دشمنانش پاي انداز او شوند13

 .از آنرو كه به يك قرباني مقدسان را كامل گردانيده است تا ابداآلباد 14
 : و روح القدس نيز براي ما شهادت مي دهد، زيرا بعد از آنكه گفته بود15
مرقوم  ت آن عهدي كه بعد از آن ايام با ايشان خواهم بست، خداوند مي گويد احكام خود را در دلهاي ايشان خواهم نهاد و بر ذهن ايشان اين اس16

 خواهم داشت، 

 .  باز مي گويد و گناهان و خطاياي ايشان را ديگر به ياد نخواهم آورد17

 . نيست اما جايي كه آمرزش اينها هست، ديگر قرباني گناهان18

 پس اي برادران، چونكه به خون عيسي دليري داريم تا به مكان اقدس داخل شويم 19 

  از طريق تازه و زنده كه آن را بجهت ما از ميان پرده يعني جسم خود مهيا نموده است،20

  و كاهني بزرگ را بر خانة خدا داريم،21

  بد پاشيده و بدنهاي خود را به آب پاك غسل داده، نزديك بيابيم؛  پس به دل راست، در يقين ايمان، دلهاي خود را از ضمير22

 . و اعتراف اميد را محكم نگاه داريم زيرا كه وعده دهنده امين است23
 . و مالحظة يكديگر را بنماييم تا به محبت و اعمال نيكو ترغيب نماييم24
ت، بلكه يكديگر را نصيحت كنيم و زيادتر به اندازه اي كه مي بينيد كه آن روز  و از با هم آمدن در جماعت غافل نشويم چنانكه بعضي را عادت اس25

 .نزديك مي شود

 زيرا كه بعد از پذيرفتن معرفت راستي اگر عمداً گناهكار شويم، ديگر قرباني گناهان باقي نيست،  26 

 . بلكه انتظارِ هولناك عذاب و غيرت آتشي كه مخالفان را فرو خواهد برد27
 . كه شريعت موسي را خوار شمرد، بدون رحم به دو يا سه شاهد كشته مي شود هر28
آن   پس به چه مقدار گمان مي كنيد كه آن كس، مستحق عقوبت سخت ترشمرده خواهد شد كه پسر خدا را پايمال كرد و خون عهدي را كه به29

 مقدس گردانيده شد، ناپاك شمرد و روح نعمت را بي حرمت كرد؟

خداوند قوم خود را داوري خواهد : و ايضاً. خداوند مي گويد انتقام از آن من است؛ من مكافات خواهم داد: مي شناسيم او را كه گفته است زيرا 30
 .( نمود

 . افتادن به دستهاي خداي زنده چيزي هولناك است31

 هده اي عظيم از دردها شديد،وليكن ايام سلف را به ياد آوريد كه بعد از آنكه منور گرديديد، متحمل مجا 32

 .  چه از اينكه از دشنامها و زحمات تماشاي مردم مي شديد، و چه از آنكه شريك با كساني مي بوديد كه در چنين چيزها بسر مي بردند33

شما را در آسمان مال نيكوتر و  زيرا كه با اسيران نيز همدرد  مي بوديد و تاراج اموال خود را نيز به خوشي مي پذيرفتيد، چون دانستيد كه خود 34
 . باقي است

 . پس ترك مكنيد دليري خود را كه مقرون به مجازات عظيم مي باشد35
 . زيرا كه شما را صبر الزم است تا ارادة خدا را بجا آورده، وعده را بيابيد36
 . شود نفس من با وي خوش نخواهد شد زيرا كه بعد از اندك زماني، آن آينده خواهد آمد و تأخير نخواهد نمود و اگر مرتّد37
 . لكن ما از مرتدان نيستيم تا هالك شويم، بلكه از ايمانداران تا جان خود را دريابيم39
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 .پس ايمان، اعتماد بر چيزهاي اميد داشته شده است و برهان چيزهاي ناديده  1  
 . زيرا كه به اين، براي قدما شهادت داده شد2

     .ه ايم كه عالم ها به كلمة خدا مرتّب گرديد، حتّي آنكه چيزهاي ديدني از چيزهاي ناديدني ساخته شدبه ايمان فهميد 3 

مي دهد؛ و  به ايمان هابيل قرباني نيكوتر از قائن را به خدا گذرانيد و به سبب آن شهادت داده شد كه عادل است، به آنكه خدا به هداياي او شهادت 4
 .ن هنوز گوينده استبه سبب همان بعد از مرد

به ايمان خنوخ منتقل گشت تا موت را نبيند و ناياب شد چرا كه خدا او را منتقل ساخت زيرا قبل از انتقال وي شهادت داده شد كه رضامندي خدا را  5
 .حاصل كرد
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 آورد بر اينكه او هست و جويندگان خود را  ليكن بدون ايمان تحصيل رضامندي او محال است، زيرا هر كه تقرب به خدا جويد، الزم است كه ايمان6
     .جزا مي دهد

به ايمان نوح چون دربارة اموري كه تا آن وقت ديده نشد، الهام يافته بود، خداترس شده، كشتي اي بجهت خانة خود بساخت و به آن، دنيا را ملزم  7 
 .ساخته، وارث آن عدالتي كه از ايمان است گرديد

پس بيرون آمد و نمي دانست به كجا . چون خوانده شد، اطاعت نمود و بيرون رفت به سمت آن مكاني كه مي بايست به ميراث يابدبه ايمان ابراهيم  8 
 .مي رود

 . و به ايمان در زمين وعده مثل بيگانه غربت پذيرفت و در خيمه ها با اسحاق و يعقوب كه در ميراث همين وعده شريك بودند مسكن نمود9
 .مترقّب شهري با بنياد بود كه معمار و سازندة آن خداست زانرو كه 10

 . به ايمان خود ساره نيز قوت قبول نسل يافت و بعد از انقضاي وقت زاييد، چونكه وعده دهنده را امين دانست 11

 . زاييده شدند و از اين سبب، از يك نفر و آن هم مرده، مثل ستارگان آسمان، كثير و مانند ريگهاي كنار دريا، بي شمار12

در ايمان همة ايشان فوت شدند، در حاليكه وعده ها را نيافته بودند، بلكه آنها را از دور ديده، تحيت گفتند و اقرار كردند كه بر روي زمين، بيگانه و  13
 .غريب بودند

 . زيرا كساني كه همچنين مي گويند، ظاهر مي سازند كه در جستجوي وطني هستند14
  .  را كه از آن بيرون آمدند، بخاطر مي آوردند، هر آينه فرصت مي داشتند كه بدانجا برگردند و اگر جايي15
 لكن الحال مشتاق وطني نيكوتر يعني وطنِ سماوي هستند و از اينرو خدا از ايشان عار ندارد كه خداي ايشان خوانده شود، چونكه براي ايشان 16

 .شهري مهيا ساخته است

 يم چون امتحان شد، اسحاق را گذرانيد و آنكه وعده ها را پذيرفته بود، پسر يگانة خود را قرباني مي كرد؛ به ايمان ابراه 17 

 .    كه به او گفته شده بود كه نسل تو به اسحاق خوانده خواهد شد18

 . نيز باز يافت چونكه يقين دانست كه خدا قادر بر برانگيزانيدن از اموت است و همچنين او را در مثَلي از اموات19

 .به ايمان اسحاق نيز يعقوب و عيسو را در امور آينده بركت داد 20

 .به ايمان يعقوب در وقت مردن خود، هر يكي از پسران يوسف را بركت داد و بر سر عصاي خود سجده كرد  21

 .نهاي خود وصيت كردبه ايمان يوسف در حين وفات خود، از خروج بني اسرائيل اخبار نمود و دربارة استخوا 22

 .به ايمان موسي چون متولّد شد، والدينش او را طفلي جميل يافته، سه ماه پنهان كردند و از حكم پادشاه بيم نداشتند 23

 به ايمان چون موسي بزرگ شد، ابا نمود از اينكه پسرِ دخترِ فرعون خوانده شود، 24 

  آنكه لذّت اندك زمانيِ گناه را ببرد؛  و ذليل بودن با قوم خدا را پسنديده تر داشت از25

 . و عار مسيح را دولتي بزرگتر از خزائن مصر پنداشت زيرا كه  به سوي مجازات نظر مي داشت26
 .  به ايمان، مصر را ترك كرد و از غضب پادشاه نترسيد زيرا كه چون آن ناديده را بديد، استوار ماند27

 .را بعمل آورد تا هالك كنندة نخستزادگان، بر ايشان دست نگذارد به ايمان، عيد فصَح و پاشيدن خون 28

 .به ايمان، از بحر قُلزُم به خشكي عبور نمودند و اهل مصر قصد آن كرده، غرق شدند 29

 .به ايمان حصار اَرِيحا چون هفت روز آن را طواف كرده بودند، به زير افتاد 30

 .د زيرا كه جاسوسان را به سالمتي پذيرفته بودبه ايمان، راحاب فاحشه با عاصيان هالك نش 31

 نمي دهد كه از جِدعون و باراق و شَمشون و يفتاح و داود و سموئيل و انبيا اخبار نمايم، و ديگر چه گويم؟ زيرا كه وقت مرا كفاف 32

 شيران را بستند، كه از ايمان، تسخير ممالك كردند و به اعمال صالحه پرداختند و وعده ها پذيرفتند و دهان 33

 سورت آتش را خاموش كردند و از دم شمشيرها رستگار شدند و از ضعف، توانايي يافتند و در جنگ شجاع شدند و لشگرهاي غربا را منهزم 34
 . ساختند

 . كوتر برسند زنان، مردگان خود را به قيامتي باز يافتند، لكن ديگران معزّب شدند و خالصي را قبول نكردند تا به قيامت ني35

 .  و ديگران از استهزا و تازيانه ها بلكه از بندها و زندان آزموده شدند36

در پوستهاي گوسفندان و بزها محتاج و مظلوم و ذليل و . تجربه كرده شدند و به شمشيرها مقتول گشتند.  سنگسار گرديدند و با اره دوپاره گشتند37
  .     آواره شدند

 . ايشان نبود، در صحراها و كوهها و مغاره ها و شكافهاي زمين پراكنده گشتند آناني كه جهان اليق38

 . زيرا خدا براي ما چيزي نيكوتر مهيا كرده است تا آنكه بدون ما كامل نشوند40.پس جميع ايشان با اينكه از ايمان شهادت داده شدند، وعده نيافتند 39
 

12  
اهدان را گرداگرد خود داريم، هر بار گران و گناهي را كه ما را سخت مي پيچد، دور بكنيم و با صبر در آن بنابراين چونكه ما نيز چنين اَبر ش   1 

 شده است بدويم، ميدان كه پيش روي ما مقرر
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ه، متحمل  و به سوي پيشوا و كامل كنندة ايمان يعني عيسي نگران باشيم كه بجهت آن خوشي كه پيش او موضوع بود، بي حرمتي را ناچيز شمرد2
 .صليب گرديد و به دست راست تخت خدا نشسته است

 . پس تفكّر كنيد در او كه متحملِ چنين مخالفتي بود كه از گناهكاران به او پديد آمد، مبادا در جانهاي خود ضعف كرده، خسته شويد3
  هنوز در جهاد با گناه تا به حد خون مقاومت نكرده ايد،4

ده ايد كه با شما چون با پسران مكالمه مي كند كه اي پسر من تأديب خداوند را خوار مشمار و وقتي كه از او سرزنش  و نصيحتي را فراموش نمو5
 .يابي، خسته خاطر مشو

  . زيرا هر كه خداوند را دوست مي دارد، توبيخ مي فرمايد و هر فرزند مقبول خود را به تازيانه مي زند6

 زيرا كدام پسر است كه پدرش او را تأديب نكند؟.  شما مثل پسران رفتار مي نمايداگر متحمل تأديب شويد، خدا با 7

 . لكن اگر بي تأديب مي باشيد، كه همه از آن بهره يافتند، پس شما حرام زادگانيد نه پسران8
ا از طريق اولي پدر روحها را اطاعت نكنيم تا  و ديگر پدران جسم خود را وقتي داشتيم كه ما را تأديب مي نمودند و ايشان را احترام مي نموديم، آي9

 زنده شويم؟ 

 .  زيرا كه ايشان اندك زماني، موافق صوابديد خود ما را تأديب كردند، لكن او بجهت فايده تا شريك قدوسيت او گرديم10

تي را براي آناني كه از آن رياضت يافته اند بار مي  لكن هر تأديب در حال، نه از خوشيها بلكه از دردها مي نمايد، اما در آخر ميوة عدالت سالم11
 . آورد

 افتاده و زانوهاي سست شده را استوار نماييد،    لهذا دستهاي12

 . و براي پايهاي خود راههاي راست بسازيد تا كسي كه لنگ باشد، از طريق منحرف نشود، بلكه شفا يابد13

  .بغير از آن هيچ كس خداوند را نخواهد ديدو در پي سالمتي با همه بكوشيد و تقدسي كه  14 
 .  و مترصّد باشيد مبادا كسي از فيض خدا محروم شود و ريشة مرارت نمو كرده، اضطراب بار آورد و جمعي از آن آلوده گردند15

 .  مبادا شخصي زاني يا بي مباالت پيدا شود، مانند عيسو كه براي طعامي نخستزادگي خود را بفروخت16

 مي دانيد كه بعد از آن نيز وقتي كه خواست وارث بركت شود و مردود گرديد زيرا كه جاي توبه پيدا ننمود با آنكه با اشكها در جستجوي آن  زيرا17
 .بكوشيد

 زيرا تقرب نجسته ايد به كوهي كه مي توان لمس كرد و به آتش افروخته و نه به تاريكي و ظلمت و باد سخت،  18   

 . كرنا و صداي كالمي كه شنوندگان، التماس كردند كه آن كالم، ديگر بديشان گفته نشود و نه به آواز 19

 .  زيرا كه متحمل آن قدغن نتوانستند شد كه اگر حيواني نيز كوه را لمس كند، سنگسار يا به نيزه زده شود20

 .بغايت ترسان و لرزانم:  و آن رؤيت بحدي ترسناك بود كه موسي گفت21
 محفل فرشتگان قرب جسته آيد به جبل صيهون و شهر خداي حي يعني اورشليم سماوي و به جنود بي شماره از بلكه ت22

  و كليساي نخستزادگاني كه در آسمان مكتوبند و به خداي داورِ جميع و به ارواحِ عادالن مكَمل23

 .ه معنيِ نيكوتر از خون هابيل و به عيسي متوسط عهد جديد و به خون پاشيده شده كه متكلّم است ب24

زنهار از آنكه سخن مي گويد رو مگردانيد زيرا اگر آناني كه از آنكه بر زمين سخن گفت رو گردانيد، نجات نيافتند، پس ما چگونه نجات خواهيم  25
 يافت اگر از او كه از آسمان سخن مي گويد روگردانيم؟

 .  اآلن وعده داده است كه يك مرتبة ديگر نه فقط زمين بلكه آسمان را نيز خواهم جنبانيد كه آواز او در آن وقت زمين را جنبانيد، لكن26

نمي شود باقي   و اين قول او يك مرتبة ديگر اشاره است از تبديل چيزهايي كه جنبانيده مي شود، مثل آنهايي كه ساخته شد، تا آنهايي كه جنبانيده27
 .ماند

  . جنبانيد مي يابيم، شكر بجا بياوريم تا به خشوع و تقوا خدا را عبادت پسنديده نماييمپس چون ملكوتي را كه نمي توان 28
 . زيرا خداي ما آتش فروبرنده است29

 
13  

 محبت برادرانه برقرار باشد؛ 1 

 . و از غريب نوازي غافل مشويد زيرا كه به آن بعضي نادانسته فرشتگان را ضيافت كردند2
 .ثل همزندان ايشان، و مظلومان را چون شما نيز در جسم هستيد اسيران را بخاطر آريد م3

 .زيرا كه فاسقان و زانيان را خدا داوري خواهد فرمود نكاح به هر وجه محترم باشد و بسترش غيرنجس 4
 . تو را ترك نخواهم نمودتو را هرگز رها نكنم و : ( سيرت شما از محبت نقره خالي باشد و به آنچه داريد قناعت كنيد زيرا كه او گفته است5

 انسان به من چه مي كند؟. خداوند مددكنندة من است و ترسان نخواهم بود:  بنابراين ما با دليريِ تمام مي گوييم6

  .مرشدان خود را كه در كالم خدا را به شما بيان كردند بخاطر داريد و انجام سيرت ايشان را مالحظه كرده، به ايمان ايشان اقتدا نماييد 7
 . عيسي مسيح ديروز و امروز و تا ابداآلباد همان است8
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از تعليمهاي مختلف و غريب از جا برده مشويد، زيرا بهتر آن است كه دل شما به فيض استوار شود و نه به خوراكهايي كه آناني كه در آنها سلوك  9
 .نمودند، فايده نيافتند

 .دارند كه از آن بخورندمذبحي داريم كه خدمت گذاران آن خيمه، اجازت ن 10 
 .  زيرا كه جسدهاي آن حيواناتي كه رئيس كَهنَه خون آنها را به قدس االقداس براي گناه مي برد، بيرون از لشكرگاه سوخته مي شود11

 .      بنابراين، عيسي نيز تا قوم را به خون خود تقديس نمايد، بيرون دروازه عذاب كشيد12

 .، بيرون از لشكرگاه به سوي او برويم لهذا عار بر او گرفته13
 .  زانرو كه در اينجا شهري باقي نداريم بلكه آينده را طالب هستيم14

 . پس بوسيلة او قربانيِ تسبيح را به خدا بگذرانيم، يعني ثمرة لبهايي را كه به اسم او معترف باشند15

 .اني ها راضي استلكن از نيكوكاري و خيرات غافل مشويد، زيرا خدا به همين قرب 16

مرشدان خود را اطاعت و انقياد نماييد   زيرا كه ايشان پاسباني جانهاي شما را مي كنند، چونكه حساب خواهند داد تا آن را به خوشي    نه به ناله  17
 .بجا آورند، زيرا كه اين شما را مفيد نيست

 . و مي خواهيم در هر امر رفتار نيكو نماييمبراي ما دعا كنيد زيرا ما را يقين است كه ضمير خالص داريم  18

 . و بيشتر التماس دارم كه چنين كنيد تا زودتر به نزد شما باز آورده شوم19

 پس خداي سالمتي كه شبان اعظم گوسفندان يعني خداوند ما عيسي را به خون عهد ابدي از مردگان برخيزانيد، 20 

ادة او را بجا آوريد و آنچه منظور نظر باشد، در شما بعمل آورد بوساطت عيسي مسيح كه او را تا  شما را در هر عمل نيكو كامل گرداند تا ار21
 .آمين. باداآلباد جالل باد

 . لكن اي برادران از شما التماس دارم كه اين كالم نصيحت آميز را متحمل شويد زيرا مختصري نيز به شما نوشته ام 22

 . رهايي يافته است و اگر زود آيد، به اتّفاق او شما را مالقات خواهم نمود بدانيد كه برادر ما تيموتاؤس23

 .همة مرشدان خود و جميع مقدسين را سالم برسانيد؛ و آناني كه از ايتاليا هستند، به شما سالم مي رسانند 24

      .آمين. همگيِ شما را فيض باد 25
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 رسالة يعقوب
 
1 

 .خوش باشيد   .به دوازده سبط كه پراكنده هستند يعقوب كه غالم خدا و عيسي مسيح خداوند است،  1

 .اي برادران من، وقتي كه در تجربه هاي گوناگون مبتال شويد، كمال خوشي دانيد 2 
 . چونكه مي دانيد كه امتحان ايمان شما صبر را پيدا مي كند3
 . اّم خود باشد تا كامل و تمام شويد و محتاج هيچ چيز نباشيد لكن صبر را عمل ت4

 . و اگر كسي از شما محتاج به حكمت باشد، سؤال بكند از خدايي كه هر كس را به سخاوت عطا مي كند و مالمت نمي نمايد و به او داده خواهد شد5
 .ج درياست كه از باد رانده و متالطم مي شود لكن به ايمان سؤال بكند و هرگز شك نكند زيرا هر كه شك كند، مانند مو6
 .    زيرا كه چنين شخص گمان نبرد كه از خداوند چيزي خواهد يافت7

 .   مرد دودل در تمام رفتار خود ناپايدار است8

  لكن برادرِ مسكين به سرافرازي خود فخر بنمايد،9

 . و دولتمند از مسكنت خود، زيرا مثل گُلِ علف درگذر است10
به همينطور شخص دولتمند نيز در راههاي . ز آنرو كه آفتاب با گرمي طلوع كرده، علف را خشكانيد و گُلَشْ به زير افتاده، حسن صورتش زايل شد ا11

 .خود، پژمرده خواهد گرديد

 .ود وعده فرموده است خواهد يافتخوشابحال كسي كه متحمل تجربه شود، زيرا كه چون آزموده شد، تا آن تاج حياتي را كه خداوند به محبان خ 12
 . خدا مرا تجربه مي كند، زيرا خدا هرگز از بديها تجربه نمي شود و او هيچ كس را تجربه نمي كند:  هيچ كس چون در تجربه افتد، نگويد13

 .  لكن هر كس در تجربه مي افتد وقتي كه شهوت وي او را مي كَشَد و فريفته مي سازد14

 ! اي برادران عزيز من، گمراه مشويد16. ه، گناه را مي زايد و گناه به انجام رسيده، موت را توليد مي كند پس شهوت آبستن شد15
 . هر بخشندگيِ نيكو و هر بخششِ كامل از باال است و نازل مي شود از پدر نورها كه نزد او هيچ تبديل و ساية گَردش نيست17
18توليد نمود تا ما چون نوبر مخلوقات او باشيم او محض ارادة خود ما را بوسيلة كلمة حق . 

 بنابراين، اي برادران عزيز من، هر كس در شنيدن تند و در گفتن آهسته و در خشم سست باشد،  19

 . زيرا خشمِ انسان عدالت خدا را به عمل نمي آورد20
  . بپذيريد كه قادر است كه جانهاي شما را نجات بخشد پس هر نجاست و افزونيِ شر را دور كنيد و با فروتني، كالمِ كاشته شده را21

 .لكن كنندگان كالم باشيد نه فقط شنوندگان كه خود را فريب مي دهند 22
 .كالم را بشنود و عمل نكند، شخصي را ماند كه صورت طبيعيِ خود را در آينه مي نگرد  زيرا اگر كسي23
 .د كه چطور شخصي بود زيرا خود را نگريست و رفت و فوراً فراموش كر24
 لكن كسي كه بر شريعت كاملِ آزادي چشم دوخت و در آن ثابت ماند، او چون شنوندة فراموشكار نمي باشد، بلكه كنندة عمل پس او در عمل خود 25

 .مبارك خواهد بود
 .  دهد، پرستش او باطل است اگر كسي از شما گمان برد كه پرستندة خدا است و عنان زبان خود را نكشد بلكه دل خود را قريب26

 . پرستش صاف و بي عيب نزد خدا و پدر اين است كه يتيمان و بيوه زنان را در مصيبت ايشان تفقّد كنند و خود را از آاليش دنيا نگاه دارند27
 
2 

 .اي برادران من، ايمان خداوند ما عيسي مسيح، رب الجالل را با ظاهربيني مداريد 1 
 يسة شما شخصي با انگشتري زرين و لباس نفيس داخل شود و فقيري نيز با پوشاك ناپاك درآيد، زيرا اگر به كن2

 تو در آنجا بايست يا زير پاي انداز من بنشين،: اينجا نيكو بشين و به فقير گوييد:  و به صاحب لباس فاخر متوجه شده، گوييد3

 ايد؟ آيا در خود متردد نيستيد و داوران خياالت فاسد نشده 4

 آيا خدا فقيران اين جهان را برنگزيده است تا دولتمند در ايمان و وارث آن ملكوتي كه به محبان خود فرموده است بشوند؟.  اي برادران عزيز، گوش دهيد5

 آيا دولتمندان بر شما ستم نمي كنند و شما را در محكمه ها نمي كشند؟   .  لكن شما فقير را حقير شمرده ايد6

  كفر نمي گويند؟ شان به نام نيكو كه بر شما نهاده شده است آيا اي7

 .ما اگر آن شريعت ملوكانه را برحسب كتاب بجا آوريد يعني همساية خود را مثل نفس خود محبت نما نيكو مي كنيد 8   
 . لكن اگر ظاهربيني كنيد، گناه مي كنيد و شريعت شما را به خطاكاري ملزم مي سازد9
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 . تمام شريعت را نگاه دارد و در يك جزو بلغزد، ملزم همه مي باشد زيرا هر كه10
 .پس هر چند زنا نكني، اگر قتل كردي از شريعت تجاوز نمودي. قتل مكن: زنا مكن، نيز گفت:  زيرا او كه گفت11
 . همچنين سخن گوييد و عمل نماييد مانند كساني كه بر ايشان داوري به شريعت آزادي خواهد شد12
 .را آن داوري بي رحم خواهد بود بر كسي كه رحم نكرده است و رحم بر داوري مفتخر مي شود زي13

 ايمان دارم وقتي كه عمل ندارد؟ آيا ايمان مي تواند او را نجات بخشد؟: اي برادران من، چه سود دارد اگر كسي گويد 14 

  پس اگر برادري يا خواهري برهنه و محتاج خوراك روزينه باشد،15

 به سالمتي برويد و گرم و سير شويد، ليكن مايحتاج بدن ايشان را ندهد، چه نفع دارد؟: و كسي از شما بديشان گويد 16

 .  همچنين ايمان نيز اگر اعمال ندارد، در خود مرده است17

 .مان خود را از اعمال خود به تو خواهم نمودايمان خود را بدون اعمال به من بنما و من اي. تو ايمان داري و من اعمال دارم:  بلكه كسي خواهد گفت18
  ! شياطين نيز ايمان دارند و مي لرزند!  تو ايمان داري كه خدا واحد است؟ نيكو مي كني19
  و ليكن اي مرد باطل، آيا مي خواهي دانست كه ايمان بدون اعمال، باطل است؟20

  خود اسحاق را به قربانگاه گذرانيد؟آيا پدر ما ابراهيم به اعمال، عادل شمرده نشد وقتي كه پسر 21

 . مي بيني كه ايمان با اعمال او عمل كرد و ايمان از اعمال، كامل گرديد22
 . ابراهيم به خدا ايمان آورد و براي او به عدالت محسوب گرديد، و دوست خدا ناميده شد:  و آن نوشته تمام گشت كه مي گويد23

 .دل شمرده مي شود، نه از ايمان تنها پس مي بينيد كه انسان از اعمال عا24
  و همچنين آيا راحاب فاحشه نيز از اعمال عادل شمرده نشد وقتي كه قاصدان را پذيرفته، به راهي ديگر روانه نمود؟ 25

 . زيرا چنانكه بدن بدون روح مرده است، همچنين ايمان بدون اعمال نيز مرده است26
 
3 

  .يد چونكه مي دانيد كه بر ما داوري سخت تر خواهد شداي برادران من، بسيار معلّم نشو 1 
 .و اگر كسي در سخن گفن نلغزد، او مرد كامل است و مي تواند عنان تمام جسد خود را بكشد.  زيرا همگيِ ما بسيار مي لغزيم2
 . و اينك لگام را بر دهان اسبان مي زنيم تا مطيع ما شوند و تمام بدن آنها را برمي گردانيم3
 .نك كشتيها نيز چقدر بزرگ است و از بادهاي سخت رانده مي شود، لكن با سكّان كوچك به هر طرفي كه ارادة ناخدا باشد، برگردانيده مي شود اي4
 .اينك آتش كمي چه جنگل عظيمي را مي سوزاند.  همچنان زبان نيز عضوي كوچك است و سخنان كبرآميز مي گويد5
  !اعضاي ما زبان است كه تمام بدن را مي آاليد و دايره كائنات را مي سوزاند و از جهنّم سوخته مي شود آن عالَمِ ناراستي در ميان!  و زيان آتشي است6

 .زيرا كه هر طبيعتي از وحوش و طيور و حشرات و حيوانات بحري از طبيعت انسان رام مي شود و رام شده است  7
  ! شرارتي سركش و پر از زهر قاتل است. سي از مردمان نمي تواند رام كند لكن زبان را ك8
 . خدا و پدر را به آن متبارك مي خوانيم و به همان مردمان را كه به صورت خدا آفريده شده اند، لعن مي گوييم9
  . که پنين شودای برادران شايسته نيست!  از يک دهان برکت و لعنت بيرون می آيد10
 ه از يك شكاف آب شيرين و شور جاري مي سازد؟ آيا چشم11

  . يا مي شود اي برادران من كه درخت انجير، زيتون يا درخت مو، انجير بار آورد؟ و چشمة شور نمي تواند آب شيرين را موجود سازد12

 .ازدكيست در ميان شما كه حكيم و عالم باشد؟ پس اعمال خود را از سيرت نيكو به تواضع حكمت ظاهر بس 13
 . لكن اگر در دل خود حسد تلخ و تعصّب داريد، فخر مكنيد و به ضد حق دروغ مگوييد14
 . اين حكمت از باال نازل نمي شود، بلكه دنيوي و نفساني و شيطاني است15
  .      زيرا هر جايي كه حسد و تعصّب است، در آنجا فتنه و هر امر زشت موجود مي باشد16
 .  ال است، اول طاهر است و بعد صلح آميز و ماليم و نصيحت پذير و پر از رحمت و ميوه هاي نيكو و بي تردد و بي ريا لكن آن حكمت از با17

  . و ميوة عدالت در سالمتي كاشته مي شود براي آناني كه سالمتي را بعمل مي آورند18
 
4 

 از لذّت هاي شما كه در اعضاي شما جنگ مي كند؟از كجا در ميان شما جنگها و از كجا نزاعها پديد مي ايد؟ آيا نه  1 

  طمع  مي ورزيد و نداريد؛ مي كُشيد و حسد مي نماييد و نمي توانيد به چنگ آريد؛ و جنگ و جدال مي كنيد و نداريد از اين جهت كه سؤال نمي كنيد؛2

 .ت خود صرف نماييد و سؤال مي كنيد و نمي يابيد، از اينرو كه به نيت بد سؤال مي كنيد تا در لذّا3

 .اي زانيات، آيا نمي دانيد كه دوستيِ دنيا، دشمني خداست؟ پس هر كه مي خواهد دوست دنيا باشد، دشمن خدا گردد 4
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  آيا گمان داريد كه كتاب عبث مي گويد روحي كه او را در ما ساكن كرده است، تا به غيرت بر ما اشتياق دارد؟5

  ).خدا متكبران را مخالفت مي كند، اما فروتنان را فيض مي بخشد: (ابراين مي گويدبن.  ليكن او فيض زياده مي بخشد6

 .پس خدا را اطاعت نماييد و با ابليس مقاومت كنيد تا از شما بگريزد 7   
 .د، اي دودالندستهاي خود را طاهر سازيد، اي گناهكاران و دلهاي خود را پاك كني.  و به خدا تقرب جوييد تا به شما نزديكي نمايد8
 . خود را خوار سازيد و ناله و گريه نماييد و خندة شما به ماتم و خوشي شما به غم مبدل شود9
 . در حضور خدا فروتني كنيد تا شما را سرافراز فرمايد10

لكن . سزا گفته و بر شريعت حكم كرده باشداي برادران، يكديگر را ناسزا مگوييد زيرا هر كه برادر خود را ناسزا گويد و بر او حكم كند، شريعت را نا 11
 .شريعت نيستي بلكه داور هستي اگر بر شريعت حكم كني، عامل

 پس تو كيستي كه بر همساية خود داوري مي كني؟.  صاحب شريعت و داور، يكي است كه بر رهانيدن و هالك كردن قادر مي باشد12

 ن شهر خواهيم رفت و در آنجا يك سال بسر خواهيم برد و تجارت خواهيم كرد و نفع خواهيم برد،امروز و فردا به فال: هان، اي كساني كه مي گوييد 13

  و حال آنكه نمي دانيد كه فردا چه مي شود؛ از آنرو كه حيات شما چيست؟ مگر بخاري نيستيد كه اندك زماني ظاهر است و بعد ناپديد مي شود؟14

 . هد، زنده مي مانيم و چنين و چنان مي كنيم به عوض آنكه بايد گفت كه اگر خدا بخوا15

 .مي كنيد و هر چنين فخر بد است  اما الحال به عجب خود فخر16
 . پس هر كه نيكويي كردن بداند و بعمل نياورد، او را گناه است17

 
5 

 .هان اي دولتمندان، بجهت مصيبتهايي كه بر شما وارد مي آيد، گريه و وِلوِله نماييد 1 
 . ما فاسد و رخت شما بيد خورده مي شود دولت ش2

 .شما در زمان آخر خزانه اندوخته ايد.  طال و نقره شما را زنگ مي خورد و زنگ آنها بر شما شهادت خواهد داد و مثل آتش، گوشت شما را خواهد خورد3
دروگران، به گوشهاي رب   ايد، فرياد برمي آورد و ناله هاي اينك مزد عمله هايي كه كشته هاي شما را درويده اند و شما را به آن فريب نگاه داشته4

 .  الجنود رسيده است

 . بر روي زمين به ناز و كامراني مشغول بوده، دلهاي خود را در يوم قتل پرورديد5
 . بر مرد عادل فتوي داديد و او را به قتل رسانيديد و با شما مقاومت نمي كند6

اينك دهقان انتظار مي كشد براي محصول گرانبهاي زمين و برايش صبر مي كند تا باران اولين و . ن خداوند صبر كنيدپس اي برادران، تا هنگام آمد 7 
 .آخرين را بيابد

 . شما نيز صبر نماييد و دلهاي خود را قوي سازيد زيرا كه آمدن خداوند نزديك است8
 .اينك داور بر در ايستاده است. د اي برادران، از يكديگر شكايت مكنيد، مبادا بر شما حكم شو9
  . اي برادران، نمونة زحمت و صبر را بگيريد از انبيايي كه به نام خداوند تكلّم نمودند10

 .اينك صابران را خوشحال مي گوييم و صبر ايوب را شنيده ايد و انجام كار خداوند را دانسته ايد، زيرا كه خداوند بغايت مهربان و كريم است 11

نه به آسمان و نه به زمين و نه به هيچ سوگند ديگر بلكه بليِ شما بلي باشد و نيِ شما ني، مبادا در تحكّم   اولِ همه اي برادران من، قسم مخوريدلكن 12
 .بيفتيد

 .اگر كسي از شما مبتال به باليي باشد، دعا بنمايد و اگر كسي خوشحال باشد، سرود بخواند 13

 .بيمار باشد، كشيشان كليسا را طلب كند تا برايش دعا نمايند و او را به نام خداوند و به روغن تدهين كنندو هر گاه كسي از شما   14
 . و دعاي ايمان، مريض را شفا خواهد بخشيد و خداوند او را خواهد برخيزانيد، و اگر گناه كرده باشد، از او آمرزيده خواهد شد15
 .نيد و براي يكديگر دعا كنيد تا شفا يابيد، زيرا دعاي مرد عادل در عمل، قوت بسيار دارد نزد يكديگر به گناهان خود اعتراف ك16
 . الياس مردي بود صاحب حواس مثلِ ما و به تماميِ دل دعا كرد كه باران نبارد و تا مدت سه سال شش ماه باران نباريد17
 . و باز دعا كرد و آسمان باريد و زمين ثمر خود را رويانيد18

 اي برادران من، اگر كسي از شما از راستي منحرف شود و شخصي او را باز گرداند، 19

 .بسيار را پوشانيده استاني را از موت رهانيده و گناهان بداند هر كه گناهكار را از ضاللت راه او برگرداند، ج 20
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 رسالة اول پِطْرسِ رسول

 
 
1 

 به غريباني كه پراكنده اند در پنطُس و غَالطيه و قَپدوقيه و آسيا و بطانيه؛  پطرس، رسول عيسي مسيح،1

 . برگزيدگان برحسب علم سابق خداي پدر، به تقديس روح براي اطاعت و پاشيدن خون عيسي مسيح2
 .فيض و سالمتي بر شما افزون باد

باد خدا و پدر خداوند ما عيسي مسيح كه بحسب رحمت عظيم خود ما را بوساطت برخاستنِ عيسي مسيح از مردگان از نو توليد نمود براي اميد  متبارك 3
 زنده،

  بجهت ميراث بي فساد و بي آاليش و ناپژمرده كه نگاه داشته شده است در آسمان براي شما؛4

 .ي نجاتي كه مهيا شده است تا در ايام آخر ظاهر شود كه به قوت خدا محروس هستيد به ايمان برا5

  و در آن وجد مي نماييد، هر چند در حال، اندكي از راه ضرورت در تجربه هاي گوناگون محزون شده ايد، 6

 .ود در حين ظهور عيسي مسيح تا آزمايشِ ايمان شما كه از طالي فاني با آزموده شدن در آتش، گرانبهاتر است، براي تسبيح و جالل و اكرام يافت ش7

 كه او را اگرچه نديده ايد محبت مي نماييد و اآلن اگرچه او را نمي بينيد، لكن بر او ايمان آورده، وجد مي نماييد با خرمي اي كه   نمي توان بيان كرد و پر 8
 .از جالل است

 .   و انجام ايمان خود يعني نجات جان خويش را مي يابيد9

 ين نجات، انبيايي كه از فيضي كه براي شما مقرر بود، اخبار نمودند، تفتيش و تفحص  مي كردند دربارة ا10

 و دريافت مي نمودند كه كدام و چگونه زمان است كه روح مسيح كه در ايشان بود از آن خبر مي داد، چون زحماتي كه براي مسيح مقرر بود و 11
 ادت مي داد؛جاللهايي كه بعد از آنها خواهد بود، شه

 و بديشان مكشوف شد كه نه به خود بلكه به ما خدمت مي كردند، در آن اموري كه شما اكنون از آنها خبر يافته ايد از كساني كه به روح القدس كه از 12
 . آسمان فرستاده شده است، بشارت داده اند و فرشتگان نيز مشتاق هستند كه در آنها نظر كنند

 .د را ببنديد و هشيار شده، اميد كامل آن فيضي را كه  در مكاشفة عيسي مسيح به شما عطا خواهد شد، بداريد لهذا كمر دلهاي خو13

 .  و چون ابناي اطاعت هستيد، مشابه مشويد بدان شهواتي كه در ايام جهالت مي داشتيد14

 .د بلكه مثل آن قدوس كه شما خوانده است، خود شما نيز در هر سيرت، مقدس باشي15

 .مقدس باشيد زيرا كه من قدوسم:  زيرا مكتوب است16
  .    و چون او را پدر مي خوانيد كه بدون ظاهربيني برحسب اعمال هر كس داوري مي نمايد، پس هنگام غربت خود را با ترس صرف نماييد17
  چيزهاي فاني مثل نقره و طال، زيرا مي دانيد كه خريده شده ايد از سيرت باطلي كه از پدران خود يافته ايد نه به18

   بلكه به خون گرانبها چون خون برة بي عيب و بي داغ يعني خون مسيح، 19
  كه پيش از بنياد عالم معين شد، لكن در زمان آخر براي شما ظاهر گرديد،20

 .ده ايد تا ايمان و اميد شما بر خدا باشد كه بوساطت او شما بر آن خدايي كه او را از مردگان برخيزانيد و او را جالل داد، ايمان آور21
  .  چون نَفْسهاي خود را به اطاعت راستي طاهر ساخته ايد تا محبت برادرانة بي ريا داشته باشيد، پس يكديگر را از دل بشدت محبت بنماييد22
 .و تا ابداآلباد باقي است از آنرو كه تولّد يافتيد نه از تخم فاني بلكه از غير فاني يعني به كالم خدا كه زنده 23

 .گياه پژمرده شد و گُلش ريخت.  زيرا كه هر بشري مانند گياه است و تمام جالل او چون گُل گياه24

 .و اين است آن كالمي كه به شما بشارت داده شده است.  لكن كلمة خدا تا ابداآلباد باقي است25
 
2 

 بدگويي را ترك كرده، لهذا هر نوع كينه و هر مكر و ريا و حسد و هر قسم 1

  چون اطفالِ نوزاده، مشتاق شير روحاني و بي غشّ باشيد تا از آن براي نجات نمو كنيد،2

 . اگر في الواقع چشيده ايد كه خداوند مهربان است3
 . و به او تقرب جسته، يعني به آن سنگ زندة رد شدة از مردم، لكن نزد خدا برگزيده و مكرم4

 .هاي بنا كرده مي شويد به عمارت روحاني و كهانت مقدس تا قرباني هاي روحاني و مقبول خدا را بواسطة عيسي مسيح بگذرانيد شما نيز مثل سنگ5

 . بنابراين، در كتاب مكتوب است كه اينك مي نهم در صيهون سنگي سر زاوية برگزيده و مكرم و هر كه به وي ايمان آورد خجل نخواهد شد6
 ايمان داريد اكرام است، لكن آناني را كه ايمان ندارند، آن سنگي كه معماران رد كردند، همان سر زاويه گرديد، پس شما را كه 7
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 .  و سنگ لغزش دهنده و صخرة مصادم، زيرا كه اطاعت كالم نكرده، لغزش مي خورند كه براي همين معين شده اند8

9ت مقدلك خاصِّ خدا باشد هستيد تا فضايل او را كه شما را از ظلمت، به نور عجيب خود  لكن شما قبيلة برگزيده و كهانت ملوكانه و امس و قومي كه م
 .خوانده است، اعالم نماييد

 .آن وقت از رحمت محروم، اما الحال رحمت كرده شده ايد.  كه سابقاً قومي نبوديد و اآلن قوم خدا هستيد10
  بيگانگان از شهوات جسمي كه با نفس در نزاع هستند، اجتناب نماييد؛ اي محبوبان، استدعا دارم كه چون غريبان و11

 و سيرت خود را در ميان امت ها نيكو داريد تا در همان امري كه شما را مثل بدكاران بد مي گويند، از كارهاي نيكوي شما ببينند، در روز تفقّد، خدا را 12
 .تمجيد نمايند

 اوند اطاعت كنيد، خواه پادشاه را كه فوق همه است،  لهذا هر منصب بشَري را بخاطر خد13

 . و خواه حكّام را كه رسوالن وي هستند، بجهت انتقام كشيدن از بدكاران و تحسين نيكوكاران14

  زيرا كه همين است ارادة خدا كه به نيكوكاريِ خود، جهالت مردمان بي فهم را ساكت نماييد،15

 . كه آزاديِ خود را پوشش شرارت مي سازند بلكه چون بندگان خدا مثل آزادگان، اما نه مثل آناني16

 .پادشاه را احترام نماييد. از خدا بترسيد. برادران را محبت نماييد.  همة مردمان را احترام كنيد17
 . اي نوكران، مطيع آقايان خود باشيد با كمال ترس؛ و نه فقط صالحان و مهربانان را بلكه كج خلقان را نيز18

 .  زيرا اين ثواب است كه كسي بجهت ضميري كه چشم بر خدا دارد، در وقتي كه ناحق زحمت مي كشد، دردها را متحمل شود19

 .لكن اگر نيكوكار بوده، زحمت كشيد و صبر كنيد، اين نزد خدا ثواب است.  زيرا چه فخر دارد هنگامي كه گناهكار بوده، تازيانه خوريد و متحمل آن شويد20

 يرا كه براي همين خوانده شده ايد، چونكه مسيح نيز براي ما عذاب كشيد و شما را نمونه اي گذاشت تا در اثر قدمهاي وي رفتار نماييد، ز21

 . كه هيچ گناه نكرد و مكر در زبانش يافت نشد22

  .ويشتن را به داور عادل تسليم كرد چون او را دشنام مي دادند، دشنام پس نمي داد و چون عذاب مي كشيد تهديد نمي نمود، بلكه خ23
 . كه خود گناهان ما را در بدن خويش برادر متحمل شد تا از گناه مرده شده، به عدالت زيست نماييم كه به ضربهاي او شفا يافته ايد24

 . از آنرو كه مانند گوسفندان گمشده بوديد، لكن الحال به سوي شبان و اسقف جانهاي خود برگشته ايد25
 
3 

 همچنين اي زنان، شوهران خود را اطاعت نماييد تا اگر بعضي نيز مطيع كالم نشوند، سيرت زنان، ايشان را بدون كالم دريابد، 1

 . چونكه سيرت طاهر و خداترس شما را ببيند2

  و شما را زينت ظاهري نباشد، از بافتن موي و متحلّي شدن به طال و پوشيدن لباس،3

 . بلكه انسانيت باطنيِ قلبي در لباس غير فاسد روح حليم و آرام كه نزد خدا گرانبهاست4

 . زيرا بدينگونه زنان مقدسه در سابق نيز كه متوكّل به خدا بودند، خويشتن را زينت مي نمودند و شوهران خود را اطاعت مي كردند5

 . مي خواند و شما دختران او شده ايد، اگر نيكويي كنيد و از هيچ خوف ترسان نشويد مانند ساره كه ابراهيم را مطيع مي بود و او را آقا6
 و همچنين اي شوهران، با فطانت با ايشان زيست كنيد، چون با ظروف ضعيف ترِ زنانه، و ايشان را محترم داريد چون با شما وراث فيض حيات نيز 7

 .هستند تا دعاهاي شما بازداشته نشود
 .ما يكرأي و همدرد و برادر دوست و مشفق و فورتن باشيد خالصه همة ش8

 . و بدي به عوض بدي و دشنام به عوض دشنام مدهيد، بلكه برعكس بركت بطلبيد زيرا كه مي دانيد براي اين خوانده شده ايد تا وارث بركت شويد9

 از بدي و لبهاي خود را از فريب گفتن باز بدارد؛ زيرا هر كه مي خواهد حيات را دوست دارد و ايام نيكو بيند، زبان خود را 10

 . از بدي اعراض نمايد و نيكويي را به جا آورد؛ سالمتي را بطلبد و آن را تعاقب نمايد11

 .  از آنرو كه چشمان خداوند بر عادالن است و گوشهاي او به سوي دعاي ايشان، لكن روي خداوند بر بدكاران است12

 ور هستيد، كيست كه به شما ضروري برساند؟ و اگر براي نيكويي غي13

 .پس از خوف ايشان ترسان و مضطرب مشويد.  بلكه هرگاه براي عدالت زحمت كشيديد، خوشابحال شما14

د، ليكن با حلم  بلكه خداوند مسيح را در دل خود تقديس نماييد و پيوسته مستعد باشيد تا هر كه سبب اميدي را كه داريد از شما بپرسد، او را جواب دهي15
 .و ترس

  و ضمير خود را نيكو بداريد تا آناني كه بر سيرت نيكوي شما در مسيح طعن   مي زنند، در همان چيزي كه شما را بد مي گويند خجالت كشند،16

 . زيرا اگر ارادة خدا چنين است، نيكوكار بودن و زحمت كشيدن، بهتر است از بدكردار بودن17
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براي گناهان يك بار زحمت كشيد، يعني عادلي براي ظالمان، تا ما را نزد خدا بياورد؛ در حاليكه بحسب جسم مرد، لكن بحسب روح  زيرا كه مسيح نيز 18
 زنده گشت،

  و به آن روح نيز رفت و موعظه نمود به ارواحي كه در زندان بودند،19

 يعنی هشت نفر به آب نتظار مي كشيد، وقتي كه كشتي بنا مي شد، كه در آن جماعتي قليل كه سابقاً نافرمانبردار بودند هنگامي كه حلم خدا در ايام نوح ا20
  نجات يافتند، 

  يعني تعميد اكنون ما را نجات مي بخشد نه دور كردن كثافت جسم بلكه امتحان ضمير صالح به سوي خدا بواسطة برخاستن عيسي مسيح،  آن که نمونه21

 . خدا است و فرشتگان و قدرتها و قوات مطيع او شده اند كه به آسمان رفت و بدست راست22
 
4 

 لهذا چون مسيح بحسب جسم براي ما زحمت كشيد، شما نيز به همان نيت مسلّح شويد زيرا آنكه بحسب جسم زحمت كشيد، از گناه باز داشته شده 1
 .است

 .وافق ارادة خدا بسر برًد تا آنكه بعد از آن مابقي عمر را در جسم نه بحسب شهوات انساني بلكه م2

 زيرا كه عمر گذشته كافي است براي عمل نمودن به خواهش امت ها و در فجور و شهوات و ميگساري و عياشي و بزمها و بت پرستيهاي حرام رفتار 3
 .نمودن

 . دشنام مي دهند و در اين متعجب هستند كه شما همراه ايشان به سوي همين اسراف اَوباشي نمي شتابيد و شما را4

 . و ايشان حساب خواهند داد بدو كه مستعد است تا زندگان و مردگان را داوري نمايد5

 . زيرا كه از اينجهت نيز به مردگان بشارت داده شد تا بر ايشان موافق مردم بحسب جسم حكم شود و موافق خدا بحسب روح زيست نمايند6
 .نديش و براي دعا هشيار باشيدپس خردا.  لكن انتهاي همه چيز نزديك است7

 . و اولِ همه با يكديگر بشدت محبت نماييد زيرا كه محبت كثرت گناهان را مي پوشاند8

 . و يكديگر را بدون همهمه مهماني كنيد9

 . و هر يك بحسب نعمتي كه يافته باشد، يكديگر را در آن خدمت نمايد، مثل وكالء امين فيض گوناگون خدا10

ي خدمت كند، برحسب توانايي كه خدا بدو داده باشد بكند تا در همه چيز، خدا بواسطة عيسي مسيح جالل يابد كه او را جالل و توانايي تا  اگر كس11
 .ابداآلباد هست، آمين

 .ع شده باشد اي حبيبان، تعجب منماييد از اين آتشي كه در ميان شماست و بجهت امتحان شما مي آيد كه گويا چيزي غريب بر شما واق12

 . بلكه بقدري كه شريك زحمات مسيح هستيد، خشنود شويد تا در هنگام ظهور جالل وي شادي و وجد نماييد13

 . اگر بخاطر نام مسيح رسوايي مي كشيد، خوشابحال شما زيرا كه روح جالل و روح خدا بر شما آرام مي گيرد14

 . يا فضول عذاب نكشد پس زنهار هيچ يكي از شما چون قاتل يا دزد يا شرير15

 . لكن اگر چون مسيحي عذاب بكشد، پس شرمنده نشود بلكه به اين اسم خدا را تمجيد نمايد16

  زيرا اين زمان است كه داروي از خانة خدا شروع شود؛ و اگر شروع از ماست، پس عاقبت كساني كه انجيل خدا را اطاعت نمي كنند چه خواهد شد؟17

 ري نجات يابد، بي دين و گناهكار كجا يافت خواهد شد؟ و اگر عادل به دشوا18

 . پس كساني نيز كه بر حسب ارادة خدا زحمت كشند، جانهاي خود را در نيكوكاري به خالق امين بسپارند19
 
5 

 .اهد شد پيران را در ميان شما نصيحت مي كنم، من نيز با شما پير هستم و شاهد بر زحمات مسيح و شريك در جاللي كه مكشوف خو1

  گلة خدا را كه در ميان شماست بچرانيد و نظارت آن را بكنيد، نه به زور بلكه به رضامندي و نه بجهت سود قبيح بلكه به رغبت؛2

 بر قسمت هاي خود خداوندي بكنيد بلكه بجهت گله نمونه باشيد،  و نه چنانكه3

 .بيابيد تا در وقتي كه رئيس شبانان ظاهر شود، تاج ناپژمردة جالل را 4
 . همچنين اي جوانان، مطيع پيران باشيد بلكه همه با يكديگر فروتني را بر خود ببنديد زيرا خدا با متكبران مقاومت مي كند و فروتنان را فيض مي بخشد5

 . پس زيرِ دست زورآورِ خدا فروتني نماييد تا شما را در وقت معين سرافراز نمايد6

 .واگذاريد زيرا كه دشمن شما ابليس مانند شير غران گردش مي كند و كسي را مي طلبد تا ببلعد و تمام انديشة خود را به وي 7

 . پس به ايمان استوار شده، با او مقاومت كنيد، چون آگاه هستيد كه همين زحمات بر برادران شما كه در دنيا هستند، مي آيد9
 .مسيح خوانده است، شما را بعد از كشيدن زحمتي قليل كامل و استوار و توانا خواهد ساخت و خداي همة فيضها كه ما را به جالل ابدي خود در عيسي 10

 . او را تا ابداآلباد جالل و توانايي باد، آمين11
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 قائم  به توسط سلوانُس كه او را برادر امين شما مي شمارم، مختصري نوشتم و نصيحت و شهادت مي دهم كه همين است فيض حقيقتي خدا كه بر آن12
 .هستيد

 . خواهر برگزيدة با شما كه در بابِل است و پسر من مرقُس به شما سالم مي رسانند13

 . يكديگر را به بوسة محبتانه سالم نماييد و همة شما را كه در مسيح عيسي هستيد، سالم باد آمين14
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 رسالة دوم پطرس رسول
 
 
1 

 . شمعون پطرس، غالم و رسول عيسي مسيح، به آناني كه ايمان گرانبها را به مساويِ ما يافته اند، در عدالت خداي ما و عيسي مسيح نجات دهنده1
 . فيض و سالمتي در معرفت خدا و خداوند ما عيسي بر شما افزون باد2
 كه براي حيات و دينداري الزم است، به ما عنايت فرموده است، به معرفت او كه ما را به جالل و فضليت خود  چنانكه قوت الهية او همة چيزهايي را3

 دعوت نموده،

 كه بوساطت آنها وعده هاي بي نهايت عظيم و گرانبها به ما داده شد تا شما به اينها شريك طبيعت الهي گرديد و از فسادي كه از شهوت در جهان است، 4
 .يابيدخالصي 

  و به همين جهت، كمال سعي نموده، در ايمان خود فضليت پيدا نماييد5

  و در فضليت، علم و در علم، عفّت و در عفّت، صبر در صبر، دينداري6

 . و در دينداري، محبت برادران و در محبت برادران، محبت را7

 .د كه در معرفت خداوند ما عيسي مسيح كاهل يا بي ثمر بوده باشيد زيرا هرگاه اينها در شما يافت شود و بيفزايد، شما را نمي گذار8

 . زيرا هر كه اينها را ندارد، كور و كوتاه نظر است و تطهيرِ گناهان گذشتة خود را فراموش كرده است9
 .گز لغزش نخواهيد خورد لهذا اي برادران بيشتر جد و جهد كنيد تا دعوت و برگزيدگي خود را ثابت نماييد زيرا اگر چنين كنيد هر10

 . و همچنين دخول در ملكوت جاوداني خداوند و نجات دهندة ما عيسي مسيح به شما به دولتمندي داده خواهد شد11
 . لهذا از پيوسته ياد دادن شما از اين امور غفلت نخواهم ورزيد، هرچند آنها را مي دانيد و در آن راستي كه نزد شما است استوار هستيد12

 .       ن اين را صواب مي دانم، مادامي كه در اين خيمه هستم، شما را به يادآوري برانگيزم لك13

 . چونكه مي دانم كه وقت بيرون كردن خيمة من نزديك است، چنانكه خداوند ما عيسي مسيح نيز مرا آگاهانيد14

 .اين امور را ياد آوريد و براي اين نيز كوشش مي كنم تا شما در هر وقت بعد از رحلت من، بتوانيد 15

 . زيرا كه در پي افسانه هاي جعلي نرفتيم، چون از قوت و آمدن خداوند ما عيسي مسيح شما را اعالم داديم، بلكه كبريايي او را ديده بوديم16

 .ن كه از وي خشنودم زيرا از خداي پدر اكرام و جالل يافت هنگامي كه آوازي از جالل كبريايي به او رسيد كه اين است پسر حبيب م17

 . و اين آواز را ما زماني كه با وي در كوه مقدس بوديم، شنيديم كه از آسمان آورده شد18
 و كالم انبيا را نيز محكم تر داريم كه نيكو مي كنيد اگر در آن اهتمام كنيد، مثل چراغي درخشنده در مكان تاريك تا روز بشكافت و ستارة صبح در 19

 .نددلهاي شما طلوع ك

 . و اين را نخست بدانيد كه هيچ نبوت كتاب از تفسير خود نبي نيست20

 .  زيرا كه نبوت به ارادة انسان هرگز آورده نشد، بلكه مردمان به روح القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند21

 
2 

ه خواهند بود كه بدعتهاي مهلك را خفيه خواهند آورد و آن آقايي را كه  لكن در ميان قوم، انبياي كذبه نيز بودند، چنانكه در ميان شما هم معلّمان كذب1
 ايشان را خريد انكار خواهند نمود و هالكت سريع را بر خود خواهند كشيد؛

 . و بسياري فجور ايشان را متابعت خواهند نمود كه به سبب ايشان طريق حق، مورد مالمت خواهد شد2

 .ا را خريد و فروش خواهند كرد كه عقوبت ايشان از مدت مديد تأخير نمي كند و هالكت ايشان خوابيده نيست و از راه طمع به سخنان جعلي شم3
  زيرا هرگاه خدا بر فرشتگاني كه گناه كردند، شفقت ننمود بلكه ايشان را به جهنّم انداخته، به زنجيرهاي ظلمت سپرد تا براي داوري نگاه داشته شوند؛4

 شفقت نفرمود بلكه نوح، واعظ عدالت را با هفت نفر ديگر محفوظ داشته، طوفان را بر عالم بي دينان آورد؛ و بر عالمِ قديم 5

  و شهرهاي سدوم و عموره را خاكستر نموده، حكم به واژگون شدن آنها فرمود و آنها را براي آناني كه بعد از اين بي ديني خواهند كرد، عبرتي ساخت؛6

 .ز رفتار فاجرانة بي دينان رنجيده بود رهانيد و لوط عادل را كه ا7

 . زيرا كه آن مرد عادل در ميانشان ساكن بوده، از آنچه مي ديد و مي شنيد، دل صالح خود را به كارهاي قبيح ايشان هر روزه رنجيده مي داشت8

 . ذاب نگاه دارد پس خداوند مي داند كه عادالن را از تجربه رهايي دهد و ظالمان را تا به روز جزا در ع9

 .اينها جسور و متكبرند و از تهمت زدن بر بزرگان نمي لزرند.  خصوصاً آناني كه در شهوات نجاست در پي جسم مي روند و خداوندي را حقير مي دانند10

 . و حال آنكه فرشتگاني كه در قدرت و قوت افضل هستند، پيش خداوند بر ايشان حكم افترا نمي زنند11

 .ها چون حيوانات غيرناطق كه براي صيد و هالكت طبعاً متولّد شده اند، مالمت مي كنند بر آنچه نمي دانند و در فساد خود هالك خواهند شد لكن اين12
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لكّه ها و عيبها هستند كه در ضيافت هاي محبتانة خود عيش .  و مزد ناراستي خود را خواهند يافت كه عيش و عشرت يك روزه را سرور خود مي دانند13
 .و عشرت مي نمايند وقتي كه با شما شادي مي كنند

  چشمهاي پر از زنا دارند كه از گناه باز داشته نمي شود، و كسان ناپايدار را به دام مي كشند؛ ابناي لعنت كه قلب خود را براي طمع رياضت داده اند،14

 .م را ترك كرده، گمراه شدند و طريق بلعام بن بصور را كه مزد ناراستي را دوست مي داشت، متابعت كردند و راه مستقي15

 . لكن او از تقصير خود توبيخ يافت كه حمار گنگ به زبان انسان متنطّق شده، ديوانگيِ نبي را توبيخ نمود16
 .هستند كه براي ايشان ظلمت تاريكيِ جاوداني، مقرر است اينها چشمه هاي بي آب و رمه هاي رانده شده به باد شديد 17

  زيرا كه سخنان تكبرآميز و باطل مي گويند و آناني را كه از اهل ضاللت تازه رستگار شده اند، در دام شهوات به فجور جِسمي مي كشند،18

 . چيزي كه بر كسي غلبه يافته باشد، او نيز غالم آن است و ايشان را به آزادي وعده مي دهند و حال آنكه خود غالم فساد هستند، زيرا هر19

 زيرا هرگاه به معرفت خداوند و نجات دهندة ما عيسي مسيح از آاليش دنيوي رستند و بعد از آن بار ديگر گرفتار و مغلوب آن گشتند، اواخر ايشان از 20
 .اوايل بدتر مي شود

 را ندانسته باشند از اينكه بعد از دانستن بار ديگر از آن حكم مقدس كه بديشان سپرده شده بود،  زيرا كه براي ايشان بهتر مي بود كه راه عدالت21
 .برگردند

 . لكن معني مثَل حقيقي بر ايشان راست آمد كه سگ به قي خود رجوع كرده است و خَنزيرِ شسته شده، به غلطيدن در گل22
 
3 

 ي نويسم كه به اين هر دو، دلِ پاك شما را به طريق يادگاري برمي انگيزانم، اين رسالة دوم را اي حبيبان اآلن به شما م1

 . تا بخاطر آريد كلماتي كه انبياي مقدس، پيش گفته اند و حكم خداوند و نجات دهنده را كه به رسوالن شما داده شد2
 كه بر وفق شهوات خود رفتار نموده، و نخست اين را مي دانيد كه در ايام آخر مستَهزئين با استهزا ظاهر خواهند شد 3

 .كجاست وعدة آمدن او؟ زيرا از زماني كه پدران به خواب رفتند، هر چيز به همينطوري كه  از ابتداي آفرينش بود، باقي است:  خواهند گفت4

 . قائم گرديد زيرا كه ايشان عمداً از اين غافل هستند كه به كالم خدا آسمانها از قديم بود و زمين از آب و به آب 5

 . و به اين هر دو، عالمي كه آن وقت بود كه در آب غرق شده، هالك گشت6

 . لكن آسمان و زمين اآلن به همان كالم براي آتش ذخيره شده و تا روز داوري و هالكت، مردم بي دين نگاه داشته شده اند7
 . ون هزار سال است و هزار سال چون يك روز لكن اي حبيبان، اين يك چيز از شما مخفي نماند كه يك روز نزد خدا چ8

 خداوند در روز وعدة خود تأخير نمي نمايد چنانكه بعضي تأخير مي پندارند، بلكه بر شما تحمل مي نمايد چون نمي خواهد كه كسي هالك گردد بلكه همه 9
 .به توبه گرايند

ظيم زايل خواهند شد و عناصر سوخته شده، از هم خواهد پاشيد و زمين و  لكن روز خداوند چون دزد خواهد آمد كه در آن آسمانها به صداي ع10
 .كارهايي كه در آن سوخته خواهد شد

  پس چون جميع اينها متفرق خواهند گرديد، شما چطور مردمان بايد باشيد، در هر سيرت مقدس و دينداري؟11

 .سمانها سوخته شده، از هم متفرق خواهند شد و عناصر از حرارت گداخته خواهد گرديد و آمدن روز خدا انتظار بكشيد و آن را بشتابانيد كه در آن آ12

 . ولي بحسب وعدة او، منتظر آسمانهاي جديد و زمين جديد هستيم،، نتاعالعتلتاآسمانهاي جديد و زمين جديد هستيم كه در آنها عدالت ساكن خواهد بود13
 .ا مي كشيد، جد و جهد نماييد تا نزد او بي داغ و بي عيب در سالمتي يافت شويد لهذا اي حبيبان، چون انتظار اين چيزها ر14

 . و تحملِ خداوند ما را نجات بدانيد، چنانكه برادرِ حبيب ما پولس نيز بر حسب حكمتي كه به وي داده شد، به شما نوشت15

آنها بعضي چيزهاست كه فهميدن آنها مشكل است و مردمان بي علم و ناپايدار  و همچنين در ساير رساله هاي خود اين چيزها را بيان مي نمايد كه در 16
 .آنها را مثل ساير كتب تحريف مي كنند تا به هالكت خود برسند

 . پس شما اي حبيبان، چون اين امور را از پيش مي دانيد، با حذر باشيد كه مبادا به گمراهي بي دينان ربوده شده، از پايداريِ خود بيفتند17

 .آمين.  بلكه در فيض و معرفت خداوند و نجات دهندة ما عيسي مسيح ترقّي كنيد، كه او را از كنون تا ابداآلباد جالل باد18
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 رسالة اول يوحناي رسول
 
 
1 

 . آنچه از ابتدا بود و آنچه شنيده ايم و به چشم خود ديده، آنچه بر آن نگريستيم و دستهاي ما لمس كرده، درباره كلمة حيات 1 

 .اهر شد و حيات ظاهر شد و آن را ديده ايم و شهادت مي دهيم و به شما خبر مي دهيم از حيات جاوداني كه نزد پدر بود و بر ما ظ2
 .و اما شراكت ما با پدر و با پسرش عيسي مسيح است.  از آنچه ديده و شنيده ايم شما را اعالم مي نماييم تا شما هم با ما شراكت داشته باشيد3
 . و اين را به شما مي نويسم تا خوشيِ ما كامل گردد4

 .ه خدا نور است و هيچ ظلمت در وي نيستو اين است پيغامي كه از او شنيده ايم و به شما اعالم مي نماييم، ك 5
 . اگر گوييم كه با وي شراكت داريم، در حاليكه در ظلمت سلوك مي نماييم، دروغ مي گوييم و براستي عمل نمي كنيم6
 . لكن اگر در نور سلوك مي نماييم، و خون پسر او عيسي مسيح ما را از هر گناه پاك مي سازد7
 .را گمراه مي كنيم و راستي در مال نيست اگر گوييم گناه نداريم خود 8
 . اگر به گناهان خود اعتراف كنيم، او امين و عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستي پاك سازد9
 .ما نيست  اگر گوييم كه گناه نكرده ايم، او را دروغگو مي شماريم و كالم او در10
 
2 

 .  ا مي نويسم تا گناه نكنيد؛ و اگر كسي گناهي كند، شفيعي داريم نزد پدر يعني عيسي مسيح عادلاي فرزندان من، اين را به شم1 

 . و اوست كفّاره بجهت گناهان ما فقط بلكه بجهت تمام جهان نيز2
 . و از اين مي دانيم كه او را مي شناسيم، اگر احكام او را نگاه داريم3
 .و را نگاه ندارد، دروغگوست و در وي راستي نيست كسي كه گويد او را مي شناسم و احكام ا4
 . لكن كسي كه كالم او را نگاه دارد، في الواقع محبت خدا در وي كامل شده است و از اين مي دانيم كه در وي هستيم5
 . هر كه گويد كه در وي مي مانم، به همين طريقي كه او سلوك مي نمود، او نيز بايد سلوك كند6

 .مي تازه به شما نمي نويسم، بلكه حكمي كهنه كه از ابتدا داشتيد؛ و حكم كهنه آن كالم است كه از ابتدا شنيديداي حبيبان، حك 7
 . و نيز حكمي تازه به شما مي نويسم كه در آن وي و در شما حق است، زيرا كه تاريكي درگذر است و نور حقيقي اآلن مي درخشد8

 .از برادر خود نفرت دارد، تا حال در تاريكي استكسي كه مي گويد كه در نور است و  9   
 . و كسي كه برادر خود را محبت نمايد، در نور ساكن است و لغزش در وي نيست10
  .كه تاريكي چشمانش را كور كرده است  اما كسي كه از برادر خود نفرت دارد، در تاريكي است و در تاريكي راه مي رود و نمي داند كجا مي رود زيرا11

  .اي فرزندان، به شما مي نويسم زيرا كه گناهان  شما بخاطر اسم او آمرزيده شده است 12
اي بچه ها به . اي جوانان، به شما مي نويسم از آنجا كه بر شرير غالب شده ايد.  اي پدران، به شما مي نويسم زيرا او را كه از ابتدا است مي شناسيد13

 .سيدشما مي نويسم زيرا كه پدر را مي شنا
اي جوانان، به شما نوشتم از آن جهت كه توانا هستيد و كالم خدا در شما ساكن .  اي پدران به شما مي نويسم زيرا او را كه از ابتداست مي شناسيد14

 .است و بر شرير غلبه يافته ايد
 .وي نيست دنيا را و آنچه در دنياست دوست مداريد زيرا اگر كسي دنيا را دوست دارد، محبت پدر در 15
 .  زيرا كه آنچه در دنياست، از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگاني از پدر نيست بلكه از جهان است16

 . و دنيا و شهوات آن در گذر است لكن كسي كه به ارادة خدا عمل مي كند، تا به ابد باقي مي ماند17

 . مي آيد، الحال هم دجاالن بسيار ظاهر شده اند و از اين مي دانيم كه ساعت آخر استاي بچه ها، اين ساعت آخر است و چنانكه شنيده ايد كه دجال 18
 . از ما بيرون شدند، لكن از ما نبودند، زيرا اگر از ما مي بودند با ما مي ماندند؛ لكن بيرون رفتند تا ظاهر شود كه همة ايشان از ما نيستند19
 . و هر چيز را مي دانيد و اما شما از آن قدوس، مسح يافته ايد20
 . ننوشتم به شما از اين جهت كه راستي را نمي دانيد، بلكه از اينرو كه آن را مي دانيد و اينكه هيچ دروغ راستي نيست21

 . آن دجال است كه پدر و پسر را انكار مي نمايد. دروغگو كيست جز آنكه مسيح بودن عيسي را انكار كند 22

  .كند، پدر را هم ندارد و كسي كه اعتراف به پسر نمايد، پدر را نيز دارد كسي كه پسر را انكار 23

 .و اما شما آنچه از ابتدا شنيديد در شما ثابت بماند، زيرا اگر آنچه از اول شنيديد، در شما ثابت بماند، شما نيز در پسر و در پدر ثابت خواهيد ماند 24
  .اده است، يعني حيات جاوداني و اين است آن وعده اي كه او به ما وعده د25
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 . و اين را به شما نوشتم دربارة آناني كه شما را گمراه مي كنند26
 و اما در شما آن مسح كه از او يافته ايد ثابت است و حاجت نداريد كه كسي شما را تعليم دهد بلكه چنانكه خود آن مسح شما را از همه چيز تعليم مي 27

 . ، پس بطوري كه شما را تعليم داد در او ثابت مي مانيددهدو حق است و دروغ نيست

 . اآلن اي فرزندان در او ثابت بمانيد تا چون ظاهر شود، اعتماد داشته باشيم و در هنگام ظهورش از وي خجل نشويم28
 . اگر فهميده ايد كه او عادل است، پس مي دانيد كه هر عدالت را بجا آورد، از وي تولّد يافته است29

 
3  
 .مالحظه كنيد چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شويم؛ و چنين هستيم و از اين جهت دنيا نمي شناسد زيرا كه او را نشناخت  1 

او خواهيم بود زيرا او  اي حبيبان، اآلن فرزندان خدا هستيم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهيم بود؛ لكن مي دانيم كه چون او ظاهر شود، مانند 2
  .  چنانكه هست خواهيم داد

  . و هر كس كه اين اميد را بر وي دارد، خود را پاك مي سازد چنانكه او پاك است3

 .و هر كه گناه را بعمل مي آورد، برخالف شريعت عمل مي كند زيرا گناه مخالف شريعت است 4
 . در وي هيچ گناه نيست و مي دانيد كه او ظاهر شد تا گناهان را بردارد و5
 . هر كه در وي ثابت است گناه نمي كند و هر كه گناه مي كند او را نديده است و نمي شناسد6

 .اي فرزندان، كسي شما را گمراه نكند؛ كسي كه عدالت را به جا مي آورد، عادل است چنانكه او عادل است 7
 .و از اين جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابليس را باطل سازد. ز ابتدا گناهكار بوده است و كسي كه گناه مي كند از ابليس است زيرا كه ابليس ا8
 . هر كه از خدا مولود شده است، گناه نمي كند زيرا تخم او در وي مي ماند و او نمي تواند گناهكار بوده باشد زيرا كه از خدا تولّد يافته است9
 .هر كه عدالت را بجا نمي آورد از خدا نيست و همچنين هر كه برادر خود را محبت نمي نمايد. ظاهر مي گردند فرزندان خدا و فرزندان ابليس از اين 10

 .زيرا همين است آن پيغامي كه از اول شنيديد كه يكديگر را محبت نماييم 11
 .بب كه اعمال خودش قبيح بود و اعمال برادرش نيكو نه مثل قائن كه از آن شرير بود و برادر خود را كشت؛ و از چه سبب او را كشت؟ از اين س12
 . اي برادران من، تعجب مكنيد اگر دنيا از شما نفرت گيرد13
         ما مي دانيم كه از موت گشته، داخل حيات گشته ايم از اينكه برادران را محبت14

 . هر كه برادر خود را محبت نمي نمايد در موت ساكن است. مي نماييم

 . هر كه از برادر خود نفرت نمايد، قاتل است و مي دانيد كه هيچ قاتل حيات جاوداني در خود ثابت ندارد15

 .از اين امر محبت را دانسته ايم كه او جان خود را در راه ما نهاد و ما بايد جان خود را در راه برادران بنهيم 16
 اج بيند و رحمت خود را از او باز دارد، چگونه محبت خدا در او ساكن است؟ لكن كسي كه معشيت دنيوي دارد و برادر خود را محت17

 . اي فرزندان، محبت را به جا آريم نه در كالم زبان بلكه در عمل و راستي18
  و از اين خواهيم دانست كه از حق هستيم و دلهاي خود را در حضور او مطمئّن خواهيم ساخت،19

 . را مذمت مي كند، زيرا خدا از دل ما بزرگتر است و هر چيز را مي داند يعني در هر چه دلِ ما، ما20

 اي حبيبان، هرگاه دلِ ما را مذمت نكند، در حضور خدا اعتماد داريم  21

ين است حكم او كه به اسم و ا.  و هر چه سؤال كنيم، از او مي يابيم، از آنجهت كه احكام او را نگاه   مي داريم و به آنچه پسنديدة اوست، عمل مي نماييم22
 . پسر او عيسي مسيح ايمان آوريم و يكديگر را محبت نماييم، چنانكه به ما امر فرمود

 . و هر كه احكام او را نگاه دارد، در او ساكن است و او در وي؛ و از اين مي شناسيم كه در ما ساكن است، يعني از آن روح كه به ما داده است23
 
4 

  .زيرا كه انبياي كَذَبة بسيار به جهان بيرون رفته اند. ر روح را قبول مكنيد بلكه روح ها را بيازماييد كه از خدا هستند يا نهاي حبيبيان، ه 1 

 هر روحي كه به عيسي مسيح مجسم شده اقرار نمايد از خداست،: به اين، روح خدا را مي شناسيم 2

 .و اين است روح دجال كه شنيده ايد كه او مي آيد و اآلن هم در جهان است.  از خدا نيست و هر روحي كه عيسي مسيح مجسم شده را انكار كند،3

 .اي فرزندان شما از خدا هستيد و بر ايشان غلبه يافته ايد زيرا كه او در شما است، بزرگتر است از آنكه در جهان است 4
  .يشان را مي شنود ايشان از دنيا هستند از اين جهت سخنان دنيوي مي گويند و دنيا ا5
 .روحِ حق و روحِ ضاللت را از اين تمييز مي دهيم.  ما از خدا هستيم و هر كه خدا را مي شناسد ما را مي شنود و آنكه از خدا نيست ما را نمي شنود6

 ست و خدا را مي شناسد،اي حبيبان، يكديگر را محبت بنماييم زيرا كه محبت از خداست و هر كه محبت مي نمايد از خدا مولود شده ا 7

 . و كسي كه محبت نمي نمايد، خدا را نمي شناسد زيرا خدا محبت است8
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 . و محبت خدا به ما ظهور شده است به اينكه خدا پسر يگانة خود را به جهان فرستاده است تا به وي زيست نماييم9
 . كه او ما را محبت نمود و پسر خود فرستاد تا كفّارة ما شود و محبت در همين است، نه آنكه ما خدا را محبت نموديم، بلكه اين10

 . اي حبيبيان، اگر خدا با ما چنين محبت نمود، ما نيز مي بايد يكديگر را محبت نماييم11
 .ساكن است و محبت او در ما كامل شده است  كسي هرگز خدا را نديد؛ اگر يكديگر را محبت نماييم، خدا در ما12

 . مي دانيم كه در وي ساكنيم و او در ما زيرا كه از روح خود به ما داده استاز اين 13
 . و ما ديده ايم و شهادت مي دهيم كه پدر پسر فرستاد تا نجات دهندة جهان بشود14
 . هر كه اقرار مي كند كه عيسي پسر خداست، خدا در وي ساكن است و او در خدا15
 .خدا محبت است و هر كه در محبت ساكن است در خدا ساكن است و خدا در وي. حبتي را كه خدا با ما نموده است و ما دانسته و باور كرده ايم آن م16

 .محبت در همين در ما كامل شده است تا در روز جزا ما را دالوري باشد، زيرا چنانكه او هست ما نيز در اين جهان هستيم 17
  .ف را بيرون مي اندازد؛ زيرا خوف عذاب دارد و كسي كه خوف دارد، در محبت كامل نشده است در محبت خوف نيست بلكه محبت كامل خو18

  . ما او را محبت مي نماييم زيرا كه او اول ما را محبت نمود19

ت محبت ننمايد، چگونه ممكن  اگر كسي گويد كه خدا را محبت مي نمايم و از برادر خود نفرت كند، دروغگوست، زيرا كسي كه برادري را كه ديده اس20
 است خدايي را كه نديده است محبت نمايد؟

 . و اين حكم را از وي يافته ايم كه هر كه خدا را محبت مي نمايد، برادر خود را نيز محبت بنمايد21
 
5 

 .مولود او را نيز محبت مي نمايدهر كه ايمان دارد كه عيسي مسيح است، از خدا مولود شده است؛ و هر كه والد را محبت مي نمايد،  1 
 .مي نماييم، چون خدا را محبت مي نماييم و احكام او را بجا مي آوريم  از اين مي دانيم كه فرزندان خدا را محبت2
 . زيرا همين است محبت خدا كه احكام او را نگاه داريم و احكام او گران نيست3
 .غلبه مي يابد؛ و غلبه اي كه دنيا را مغلوب ساخته است، ايمان ماست زيرا آنچه از خدا مولود شده است، بر دنيا 4
 . كيست آنكه بر دنيا غلبه يابد؟ جز آنكه ايمان دارد كه عيسي پسر خداست5

 . استنه به آب فقط بلكه به آب و خون و روح است آنكه شهادت مي دهد، زيرا كه روح حق. همين است او كه به آب و خون آمد يعني عيسي مسيح 6
  زيرا سه هستند كه شهادت مي دهند،7

 . يعني روح و آب و خون؛ و اين سه يك هستند8
 . اگر شهادت انسان را قبول كنيم، شهادت خدا كه دربارة پسر خود شهادت داده است9
ت، زيرا به شهادتي كه خدا دربارة پسر خود  آنكه به پسر خدا ايمان آورد، در خود شهادت دارد و آنكه به خدا ايمان نياورد، او را دروغگو شمرده اس10

 .داده است، ايمان نياورده است
 . و آن شهادت اين است كه خدا حيات جاوداني به ما داده است و اين حيات، در پسر اوست11
 . آنكه پسر را دارد حيات را دارد و آنكه پسر خدا را ندارد، حيات را نيافته است12

 .ه اسم پسر خدا ايمان آورده ايد تا بدانيد كه حيات جاوداني را داريد و تا به اسمِ پسر خدا ايمان بياوريداين را نوشتم به شما كه ب 13
 . و اين است آن دليري كه نزد وي داريم كه هر چه برحسب ارادة او سؤال نماييم، ما را مي شنود14
 .نچه از او درخواست كنيم مي يابيم و اگر دانيم كه هر چه سؤال كنيم ما را مي شنود، پس مي دانيم كه آ15
 اگر كسي برادر خود را بيند كه گناهي را كه منتهي به موت نباشد مي كند، دعا بكند و او را حيات خواهد بخشيد، به هر كه گناهي منتهي به موت نكرده 16

 .گناهي منتهي به موت هست؛ بجهت آن نمي گويم كه دعا بايد كرد. باشد
 .است، ولي گناهي هست كه منتهي به موت نيست هر ناراستي گناه 17
 . و مي دانيم كه هر كه از خدا مولود شده است، گناه نمي كند بلكه كسي كه از خدا تولّد يافت، خود را نگاه مي دارد و آن شرير او را لمس نمي كند18
 . و مي دانيم كه از خدا هستيم و تمام دنيا در شرير خوابيده است19
اوست خداي حق و . ستيم كه پسر خدا آمده است و به ما بصيرت داده است تا حق را بشناسيم و در حق يعني در پسر او عيسي مسيح هستيم اما آگاه ه20

 .حيات جاوداني
 .آمين.  اي فرزندان، خود را از بتها نگاه داريد21
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 رسالة دوم يوحنّاي رسول
 
 

 به خاتون برگزيده و فرزندانش كه ايشان را در راستي محبت مي نمايم و نه من فقط بلكه همة كساني كه راستي را مي داننند، من كه پيرم، 1 

  . بخاطر آن راستي كه در ما ساكن است و با ما تا به ابد خواهد بود2

 .در و عيسي مسيح خداوند و پسر و پدر در راستي و محبت با ما خواهد بودفيض و رحمت و سالمتي از جانب خداي پ 3

 .بسيار مسرور شدم چونكه بعضي از فرزندانم تو را يافتم كه در راستي رفتار مي كنند، چنانكه از پدر حكم يافتيم 4
 .كه از ابتداء داشتيم كه يكديگر را محبت بنماييم و اآلن اي خاتون او تو التماس دارم نه آن حكمي كه تازه به تو بنويسم، بلكه همان را 5
  . و اين است محبت كه موافق احكام او سلوك بنماييم و حكم همان است كه از اول شنيديد تا در آن سلوك نماييم6

 .آن است گمراه كنندة و دجال. يرا گمراه كنندگان بسيار به دنيا بيرون شدند كه عيسي مسيح ظاهر شدة در جسم را قرار نمي كنندز 7
 . خود را نگاه بداريد مبادا آنچه را كه عمل كرديم بر باد دهيد بلكه تا اجرت كامل بيابيد8
 .اما آنكه در تعليم مسيح ثابت مانَد، او هم پدر و هم پسر را دارد. دا را نيافته است هر كه پيشوايي مي كند و در تعليم مسيح ثابت نيست، خ9
  اگر كسي به نزد شما آيد و اين تعليم را نياورد، او را به خانة خود مپذيريد و او ار تحيت مگوييد، 10

 .زيرا هر كه او را تحيت گويد، در كارهاي قبيحش شريك گردد 11

 دارم كه به شما بنويسم، لكن نخواستم كه به كاغذ و مركّب بنويسم، بلكه اميدوارم كه به نزد شما بيايم و زباني گفتگو نمايم تا چيزهاي بسيار 12
 .خوشي ما كامل شود

   .آمين. مي رسانند فرزندان خواهرِ برگزيدة تو، به تو سالم 13
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  رسالة سوم يوحناي رسول
 

 

 .به غايس حبيب كه او را در راستي محبت مي نمايم من كه پيرم،  1 

 .اي حبيب، دعا مي كنم كه در هر وجه كامياب و تندرست بوده باشي، چنانكه جان تو كامياب است 2

 .راستي سلوك مي نماييزيرا بسيار شاد شدم چون برادران آمدند و بر راستيِ تو شهادت دادند، چنانكه تو در  3

 .مرا بيش از اين شادي نيست كه بشنوم كه فرزندانم در راستي سلوك  مي نمايند 4

 اي حبيب، آنچه مي كني به برادران و خصوصاً به غريبان، به امانت مي كني، 5

    مي نماييدر حضور كليسا بر محبت تو شهادت دادند و هرگاه ايشان را بوطر شايستة خدا بدرقه كني، نيكويي 6

 .زيرا كه بجهت اسم او بيرون رفتند و از امت ها چيزي نمي گيرند 7

 .پس بر ما واجب است كه چنين اشخاص را بپذيريم تا شريك راستي بشويم 8

  .به كليسا چيزي نوشتم لكن ديوتْرِفيس كه سرداري بر ايشان را دوست مي دارد، ما را قبول نمي كند 9

لهذا اگر آيم، كارهايي را كه او مي كند به ياد خواهم آورد زيرا به سخنان ناشايسته بر ما ياوه گويي مي كند و به اين قانع نشده، برادران را خود نمي  10
 .پذيرند و كساني را نيز كه مي خواهند، مانع ايشان مي شود و از كليسا بيرون مي كند

 .ه نيكويي زيرا نيكو كردار از خداست و بدكردار خدا را نديده استاي حبيب، به بدي اقتدا منما بلكه ب 11

 .همة مردم و خود راستي نيز بر ديمتريوس شهادت مي دهند و ما هم شهادت   مي دهيم و آگاهيد كه شهادت ما راست است 12

  .مرا چيزهاي بسيار بود كه به تو بنويسم، لكن نمي خواهم به مركّب و قلم به تو بنويسم 13

 .لكن اميدوارم كه به زودي تو را خواهم ديد و زباني گفتگو كنيم 14

  .سالم مرا به دوستان نام به نام برسان. دوستان به تو سالم مي رسانند. سالم بر تو باد   
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  رسالة يهودا
  
 

 

 .يهودا، غالم عيسي مسيح و برادر يعقوب، به خوانده شدگاني كه در خداي پدر حبيب و براي عيسي مسيح محفوظ مي باشيد    1    

 .رحمت و سالمتي و محبت بر شما افزون باد 2 

اآلن به شما بنويسم و نصيحت دهم تا شما مجاهده كنيد براي آن ايماني كه يك اي حبيبان، چون شوق تمام داشتم كه دربارة نجات عام به شما بنويسم، ناچار شدم كه   3 
 .بار به مقدسين سپرده شد

 زيرا كه بعضي از اشخاص در خفا آمده اند كه از قديم براي اين قصاص مقرر شده بودند؛ مردمان بي دين كه فيض خداي ما را به فجور تبديل نموده و عيسي مسيح 4
 .اوند ما را انكار كرده اندآقاي واحد و خد

پس مي خواهم شما را ياد دهم، هرچند همه چيز را دفعه مي دانيد كه بعد از آنكه قوم خداوند، قوم را از زمين مصر رهايي بخشيده بود، بار ديگر بي ايمانان را هالك   5
 .فرمود

 . نمودند، در زنجيرهاي ابدي در تحت ظلمت بجهت قصاص يومِ عظيم نگاه داشته است فرشتگاني را كه رياست خود را حفظ نكردند بلكه مسكن حقيقي خود را ترك6
ديگر افتادند، در عقوبت آتش ابدي گرفتار شده، بجهت عبرت مقرر   و همچنين سدوم و عموره و ساير بلدان نواحيِ آنها مثل ايشان چونكه زناكار شدند و در پي بشر7

 .شدند

 . اين خواب بينندگان نيز جسد خود را نجس مي سازند و خداوندي را خوار مي شمارند و بر بزرگان تهمت مي زنندليكن با وجود اين، همة 8   
 .خداوند تو را توبيخ فرمايد:  اما ميكائيل، رئيس مالئكه، چون دربارة جسد موسي با ابليس منازعه مي كرد، جرأت ننمود كه حكم افترا بر او بزند بلكه گفت9
 . اشخاص بر آنچه  نمي دانند افترا مي زنند و در آنچه مثل حيوان غيرناطق بالطبع فهميده اند، خود را فاسد مي سازند لكن اين10

 . واي بر ايشان زيرا كه به راه قائن رفته اند و در گمراهي بلعام بجهت اُجرت غرق شده اند و در مشاجرت قورح هالك گشته اند 11

افت هاي محبتانة شما صخره ها هستند چون با شما شادي مي كنند، و شباناني كه خويشتن را بي خوف مي پرورند و ابرهاي بي آب از بادها رانده شده و  اينها در ضي12
 درختان صيفي بي ميوه، دوباره مرده و از ريشه كنده شده، 

 .ن آواره هستند كه براي ايشان تاريكي ظلمت جاوداني مقرر است و امواج جوشيدة دريا كه رسوايي خود را مثل كف برمي آورند و ستارگا13
  اينك خداوند با هزاران هزار از مقدسين خود آمد:  لكن خنوخ كه هفتم از آدم بود، دربارة همين اشخاص خبر داده، گفت14

 .ن كردند و بر تمامي سخنان زشت كه گناهكاران بي دين به خالف او گفتندتا بر همه داوري نمايد و جميع بي دينان را ملزم سازد، بر همة كارهاي بي ديني كه ايشا 15 
 .همهمه كنان و گله مندان كه برحسب شهوات خود سلوك مي نمايند و به زبان خود سخنان تكبر آميز مي گويند و صورتهاي مردم را بجهت سود مي پسندند÷ اينانند16

 خناني كه رسوالن خداوند ما عيسي مسيح پيش گفته اند، اما شما اي حبيبان، بخاطر آوريد آن س 17   

 .  چون خبر دادند كه در زمان آخر مستهزئين خواهند آمد كه بر حسب شهوات بي دينيِ خود رفتار خواهند كرد18

 . اينانند كه تفرقه ها پيدا مي كنند و نفساني هستند كه روح را ندارند19

 مان اقدس خود بنا كرده و در روح القدس عبادت نموده،  اما شما اي حبيبان، خود را به اي 20 

 . خويشتن را در محبت خدا محفوظ داريد و منتظر رحمت خداوند ما عيسي مسيح براي حيات جاوداني بوده باشيد21
 . و بعضي را كه مجادله  مي كنند ملزم سازيد22
 .حمت كنيد و از لباس جسم آلود نفرت نماييد و بعضي را از آتش بيرون كشيده، برهانيد و بر بعضي با خوف ر23

 اآلن او را كه قادر است كه شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جالل خود شما را    بي عيب به فرحي عظيم قايم فرمايد،  24 

 .آمين.  يعني خداي واحد و نجات دهندة ما را جالل و عظمت و توانايي و قدرت باد اآلن و تا ابداآلباد25

980



 مكاشفة يوحنّاي رسول
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 مكاشفة عيسي مسيح كه خدا به او داد تا اموري كه مي بايد زود واقع شود، بر غالمان خود ظاهر سازد و بوسيلة فرشتة خود فرستاده، آن را ظاهر 1
 نمود بر غالم خود يوحنّا،  

 . كه گواهي داد به كالم خدا و به شهادت عيسي مسيح در اموري كه ديده بود2
 .خوشابحال كسي كه مي خواند و آناني كه مي شنوند كالم اين نبوت را، و آنچه در اين كتاب مكتوب است نگاه مي دارند، چونكه وقت نزديك است 3
 ،فيض و سالمتي بر شما باد كه از او هست و بود و مي آيد و از هفت روح كه پيش تخت وي هستند.  يوحنّا، به هفت كليسايي كه در آسيا هستند4
مر او را كه ما را محبت مي نمايد و ما را از گناهان ما به .  و از عيسي مسيح كه شاهد امين و نخست زادة از مردگان و رئيس پادشاهان جهان است5

 خون شست،

 .آمين.  و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان كهنه ساخت، او را جالل و توانايي باد تا ابداآلباد6
 . آمين! بلي.  آيد و هر چشمي او را خواهد ديد و آناني كه او را نيزه زدند و تمامي امت هاي جهان براي وي خواهند ناليد اينك با ابرها مي7

 .مي گويد آن خداوند خدا كه هست و بود و مي آيد، قادر علَي االطالق.  من هستم الف و يا، اول و آخر8
كوت و صبر در عيسي مسيح هستم، و بجهت كالم خدا و شهادت عيسي مسيح در جزيره اي  من يوحنّا كه برادر شما و شريك در مصيبت و مل9

 .مسمي به پطمس شدم
  و در روز خداوند در روح شدم و از عقب خود آوازي بلند چون صداي صور شنيدم،10

كليسايي كه در آسيا هستند، يعني به اَفَسس و آنچه مي بيني در كتابي بنويس و آن را به هفت . من الف و يا و اول و آخر هستم:  كه مي گفت11
 .اسميرنا و پرغامس و طياتيرا و ساردس و فيالدلفيه و الئودكيه بفرست

  پس رو برگردانيدم تا آن آوازي را كه با من تكلّم مي نمود بنگرم؛ و چون رو گردانيديم، هفت چراغدان طال ديدم،12

 نسان را كه رداي بلند دربر داشت و بر سينة وي كمربندي طال بسته بود، و در ميان هفت چراغدان، شبيه پسر ا13

  و سر و موي او سفيد چون پشم، مثل برف سفيد بود و چشمان او مثل شعلة آتش،14

  و پايهاش مانند برنج صيقلي كه در كوره تابيده شود، و آواز او مثل صداي آبهاي بسيار؛ 15

 .اشت و از دهانش شمشيري دودمة تيز بيرون مي آمد و چهراه اش چون آفتاب بود كه در قوتش مي تابيد و در دست راست خود هفت ستاره د16
 من هستم اول و آخر و زنده؛ ! ترسان مباش:  و چون او را ديدم، مثل مرده پيش پايهايش افتادم و دست راست خود را بر من نهاده، گفت17

 .     ستم و كليدهاي موت و عالم اموات نزد من است و مرده شدم و اينك تا ابداآلباد زنده ه18

  پس بنويس چيزهايي را كه ديدي و چيزهايي كه هستند و چيزهايي را كه بعد از اين خواهند شد،19

ت كليسا اما هفت ستاره، فرشتگان كليسا هستند و هفت چراغدان، هف.  سر هفت ستاره اي را كه در دست راست من ديدي و هفت چراغدان طال را20
 .مي باشند
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 .به فرشتة كليساي اَفَسس بنويس كه اين را مي گويد او كه هفت ستاره را بدست راست خود دارد و در ميان هفت چراغدان طال مي خرامد 1
ند و نيستند آزمودي و مي دانم اعمال تو را و مشقّت و صبر تو را و اينكه متحمل اشرار نمي تواني شد و آناني را كه خود را رسوالن مي خوان 2

 ايشان را دروغگو يافتي؛

 . و صبر داري و بخاطر اسم من تحمل كردي و خسته نگشتي3
 . لكن بحثي بر تو دارم كه محبت نخستين خود را ترك كرده اي4
دانت را از مكانش نقل مي كنم اگر توبه  پس بخاطر آر كه از كجا افتاده اي و توبه كن و اعمال نخست را بعمل آور والّا بزودي نزد تو مي آيم و چراغ5

 .نكني
 . لكن اين را داري كه اعمال نِقُوالويان را دشمن داري، چنانكه من نيز از آنها نفرت دارم6
 هر كه غالب آيد، به او اين را خواهم بخشيد كه از درخت حياتي كه در وسط :  آنكه گوش دارد بشنود كه روح به كليساها چه مي گويد7

 . فرشتة كليساي در اسميرنا بنويس كه اين را مي گويد آن اول و آخر كه مرده شد و زنده گشت و به8
 .  اعمال تنگي و مفلسي تو را مي دانم، لكن دولتمندي هستي، و كفر آناني را كه خود را يهود مي گويند و نيستند بلكه از كنيسة شيطانند9

بليس بعضي از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه كرده شويد و مدت ده روز زحمت خواهيد اينك ا!  از آن زحماتي كه خواهي كشيد مترس10
 . لكن تا به مرگ امين باش تا تاج حيات را به تو بدهم. كشيد

 . آنكه گوش دارد بشنود كه روح به كليساها چه مي گويد، هر كه غالب آيد از موت ثاني ضرر نخواهد يافت11
 .ليساي در پرغامس بنويس اين را مي گويد او كه شمشير دودمة تيز را دارد و به فرشتة ك12
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 اعمال و مسكن تو را مي دانم كه تخت شيطان در آنجاست و اسم مرا محكم داري و ايمان مرا انكار ننمودي، نه در ايامي كه اَنطيپاسِ شهيد امينِ 13
   . من در ميان شما در جايي كه شيطان ساكن است كشته شد

 لكن بحث كمي بر تو دارم كه در آنجا اشخاصي را داري كه متمسكند به تعليم بلعام كه باالق آموخت كه در راه بني اسرائيل سنگي مصادم بيندازد 14
 .تا قرباني هاي بتها را بخورند و زنا كنند

 . و همچنين كساني را داري كه تعليم نِقوالويان را پذيرفته اند15
 . الّا بزودي مي آيم و به شمشير زبان خود با ايشان جنگ خواهم كرد پس توبه كن و16

و آنكه غالب آيد، از منِّ مخفي به وي خواهم داد و سنگي سفيد به او خواهم بخشيد كه بر :  آنكه گوش دارد، بشنود كه روح به كليساها چه مي گويد17
 .ه آن را يافته باشدآن سنگ اسمي جديد مرقوم است كه احدي آن را نمي داند جز آنك

 . و به فرشتة كليساي طياتيرا بنويس اين را مي گويد پسر خدا كه چشمان او چون شعلة آتش و پايهاي او چون برنج صيقلي است18
 .  اعمال محبت و خدمت و ايمان و صبر تو را مي دانم و اينكه اعمال آخر تو بيشتر از اول است19

ن ايزابل نامي را راه مي دهي كه خود را نبيه مي گويد و بندگان مرا تعليم داده، اغوا مي كند كه مرتكب زنا و خوردن  لكن بحثي بر تو دارم كه آن ز20
 .قرباني هاي بتها بشوند

 . و به او مهلت دادم تا توبه كند، اما نمي خواهد از زناي خود توبه كند21
 نا مي كنند، به مصيبتي سخت مبتال مي گردانم اگر از اعمال خود توبه نكنند، اينك او را بر بستري مي اندازم و آناني را كه با او ز22

آنگاه همة كليساها خواهند دانست كه منم امتحان كنندة جگرها و قلوب و هر يكي از شما را برحسب اعمالش . قتل خواهم رسانيد  و اوالدش را به23
 .خواهم داد

ستيد و اين تعليم را نپذيرفته ايد و عمقهاي شيطان را چنانكه مي گويند نفهميده ايد، بار ديگري بر شما       لكن باقي ماندگان شما را كه در طياتيرا ه24
 نمي گذارم، 

 . جز آنكه به آنچه داريد تا هنگام آمدن من تمسك جوييد25
  و هر كه غالب آيد و اعمال مرا تا انجام نگاه دارد، او را بر امت ها قدرت خواهم بخشيد26

 . تا ايشان را به عصاي آهنين حكمراني كند و مثل كوزه هاي كوزه گر خرد خواهند شد، چنانكه من نيز از پدر خود يافته ام27
 . و به او ستارة صبح را خواهم بخشيد28
 . آنكه گوش دارد بشنود كه روح به كليساها چه مي گويد29
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اعمال تو را مي دانم كه نام داري كه زنده اي ولي . كه هفت روح خدا و هفت ستاره را داردو به فرشتة كليساي ساردس بنويس اين را مي گويد او  1
 .مرده هستي

 . بيدار شو و مابقي را كه نزديك به فنا است، استوار نما زيرا كه هيچ عمل تو را در حضور خدا كامل نيافتم2
يرا هرگاه بيدار نباشي، مانند دزد بر تو خواهم آمد و از ساعت آمدن من بر تو  پس بياد آور چگونه يافته اي و شنيده اي و حفظ كن و توبه نما ز3

 .مطّلع نخواهي شد
 .هستند  لكن در ساردس اسمهاي چند داري كه لباس خود را نجس نساخته اند و در لباس سفيد با من خواهند خراميد زيرا كه مستحق4
اسم او را از دفتر حيات محو نخواهم ساخت بلكه به نام وي در حضور پدرم و فرشتگان او اقرار  هر كه غالب آيد به جامة سفيد ملبس خواهد شد و 5

 .خواهم نمود
 . آنكه گوش دارد بشنود كه روح به كليساها چه مي گويد6
 هيچ كس نخواهد بست و مي بندد  و به فرشتة كليساي در فيالدلفيه بنويس كه اين را مي گويد آن قدوس و حق كه كليد داود را دارد كه مي گشايد و7

 .و هيچ كس نخواهد گشود
اينك دري گشاده پيش روي تو گذارده ام كه كسي آن را نتواند بست، زيرا اندك قوتي داري و كالم مرا حفظ كرده، اسم مرا .  اعمال تو را مي دانم8

 . انكار ننمودي

اينك ايشان را مجبور خواهم كرد كه بيايند و پيش . نامند و نيستند بلكه دروغ مي گويند اينك مي دهم آناني را از كنيسة شيطان كه خود را يهود مي 9
 .پايهاي تو سجده كنند و بدانند كه من تو را محبت نموده ام

 . چونكه كالم صبر مرا حفظ نمودي، من نيز تو را امتحان كه بر تمام ربع مسكون خواهد آمد تا تمامي ساكنان زمين را بيازمايد10
 . بزودي مي آيم، پس آنچه داري حفظ كن مبادا كسي تاج تو را بگيرد11
 هر كه غالب آيد، او را در هيكل خداي خود ستوني خواهم ساخت و ديگر هرگز بيرون نخواهد رفت و نام خداي خود را و نام شهر خداي خود يعني 12

 .جديد خود را بر وي خواهم نوشتاز جانب خداي من نازل مي شود و نام  اورشليم جديد را كه از آسمان
 .  آنكه گوش دارد بشنود كه روح كليساها چه مي گويد13
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 .و به فرشتة كليساي الَئودكيه بنويس كه اين را مي گويد آمين و شاهد امين و صديق كه ابتداي خلقت خداست (14
 .كاشكه سرد بودي يا گرم.  اعمال تو را مي دانم كه نه سرد و نه گرم هستي15
 . لهذا چون فاتر هستي يعني نه گرم و نه سرد، تو را از دهان خود قي خواهم كرد16
 . زيرا مي گويي دولتمند هستم و دولت اندوخته ام و به هيچ چيز محتاج نيستم و نمي داني كه تو مستمند و مسكين هستي و فقير و كور و عريان17
را از من بخري تا دولتمند شوي و ننگ و عرياني تو ظاهر نشود، و سرمه را تا به چشمان  تو را نصيحت مي كنم كه زر مصفّاي خود را به آتش 18

 .خود كشيده بينايي يابي
 .پس غيور شو و توبه نما.  هر كه را من دوست مي دارم، توبيخ و تآديب مي نمايم19
 .      او در خواهم آمد و با وي شام خواهم خورد و او نيز با من اينك بر در ايستاده مي كوبم؛ اگر كسي آواز مرا بشنود و در را باز كند، به نزد20

 . آنكه غالب آيد، اين را به وي خواهم داد كه بر تخت من با من بنشيند، چنانكه من غلبه يافتم و با پدر خود بر تخت او نشستم21
 . هر كه گوش دارد بشنود كه روح به كليساها چه مي گويد22
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ديگرباره مي . ه ناگاه دروازه اي در آسمان باز شده است و آن آواز اول را كه شنيده بودم كه چون كرنا با من سخن مي گفت بعد از اين ديدم ك1
 .  به اينجا صعود نما تا اموري را كه بعد از اين بايد واقع شود به تو بنمايم: گويد

 . تخت نشيننده اي في الفور در روح شدم و ديدم كه تختي در آسمان قائم است و بر آن2
  و آن نشيننده، در صورت مانند سنگ يشم و عقيق است و قوس قزحي در گرد تخت كه به منظر شباهت به زمرد دارد3

 و گرداگرد تخت، بيست و چهار تخت است؛ و بر آن تختها بيست و چهار پير كه جامه اي سفيد دربر دارند نشسته ديدم و بر سر ايشان تاجهاي 4
 .زرين

 . از تخت، برقها و صداها و رعدها برمي آيد؛ و هفت چراغ آتشين پيش تخت افروخته كه هفت روح خدا مي باشند و5
 . و در پيش تخت، دريايي از شيشه مانند بلور و در ميان تخت و گرداگرد تخت چهار حيوان كه از پيش و پس به چشمان پر هستند6
 . مانند گوساله؛ و حيوان سوم صورتي مانند انسان داشت؛ و حيوان چهارم مانند عقاب پرنده و حيوان اول مانند شير بود؛ و حيوان دوم7
 و آن چهار حيوان كه هر يكي از آنها شش بال دارد، گرداگرد و درون چشمان پر هستند و شبانه روز باز نمي ايستند از گفتن قدوس قدوس قدوس، 8

 . آيدخداوند خداي قادر مطلق كه بود و هست و مي
  و چون آن حيوانات جالل و تكريم و سپاس به آن تخت نشيني كه تا ابداآلباد زنده است مي خوانند،9

 آنگاه آن بيست و چهار پير مي افتند در حضور آن تخت نشين و او را كه تا ابداآلباد زنده است عبادت مي كنند و تاجهاي خود را پيش انداخته، مي 10
 :گويند

 .تحقّي كه جالل و اكرام و قوت را بيابي، زيرا كه تو همة موجودات را آفريده اي و محض ارادة تو بودند و آفريده شدند اي خداوند، مس11
 
5 

 . و ديدم بر دست راست تخت نشين، كتابي را كه مكتوب است از درون و بيرون، و مختوم به هفت مهر1
  كه كيست مستحقِ اينكه كتاب را بگشايد و مهرهايش را بردارد؟    و فرشته اي قوي را ديدم كه به آواز بلند ندا مي كند2

 . و هيچ كس در آسمان و در زمين و در زير زمين نتوانست آن كتاب را باز كند يا بر آن نظر كند3
 . و من بشدت مي گريستم زيرا هيچ كس شايستة گشودن كتاب يا خواندن آن يا نظر كردن بر آن باشد، يافت نشد4
اينك آن شيري كه از سبط يهودا و ريشة داود است، غالب آمده است تا كتاب و هفت مهرش را ! گريان مباش: يكي از آن پيران به من مي گويد و 5

  .بگشايد

ند كه  و ديدم در ميان تخت و چهار حيوان و در وسط پيران، بره اي چون ذبح شده ايستاده است و هفت شاخ و هفت چشم دارد كه هفت روح خداي6
 .    به تمامي جهان فرستاده مي شوند

 . پس آمد و كتاب را از دست راست تخت نشين گرفته است7
 و چون كتاب را گرفت، آن چهار حيوان و بيست و چهار پير به حضور بره افتادند و هر يكي از ايشان بر بطي و كاسه هاي زرين پر از بخور دارند 8

 .كه دعاهاي مقدسين است
مستحق گرفتن كتاب و گشودن مهرهايش هستي زيرا كه ذبح شده اي و مردمان را براي خدا به خون خود :ي جديد مي سرايند و مي گويند و سرود9

 از هر قبيله و زبان و قوم و امت خريدي

 .  و ايشان را براي خداي ما پادشاهان و كهنه ساختي و بر زمين سلطنت خواهند كرد10

  فرشتگان بسيار را كه گرداگرد تخت و حيوانات و پيران بودند و عدد ايشان كرورها و كرور و هزاران هزار بود؛ و ديدم و شنيدم صداي11

 . مستحق است برة ذبح شده كه قوت و دولت و حكمت و توانايي و اكرام و جالل و بركت را بيابد:  كه به آواز بلند مي گويند12
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تخت نشين و بره را بركت و : ين و زير زمين و در درياست و آنچه در آنها مي باشد، شنيدم كه مي گويند و هر مخلوقي را كه در آسمان و بر زم13
 .تكريم و جالل و توانايي باد تا ابداآلباد

 .و آن پيران به روي در افتاده و سجده نمودند! آمين:  و چهار حيوان گفتند14
 
6 

 !بيا و ببين: و شنيدم يكي از آن چهار حيوان به صدايي مثل رعد مي گويد و ديدم چون بره يكي از آن هفت مهر را گشود؛ 1
 . و ديدم كه ناگاه اسبي سفيد كه سوارش كماني دارد و تاجي بدو داده شد و بيرون آمد، غلبه كننده و تا غلبه نمايد2
 !بيا و ببين:  و چون مهر دوم را گشود، حيوان دوم را شنيدم كه مي گويد3
گر، آتشگون بيرون آمد و سوارش را توانايي داده شده بود كه سالمتي را از زمين بردارد و تا يكديگر را بكُشند؛ و به وي شمشير بزرگ  و اسبي دي4

 .داده شد
 .و ديدم اينك اسبي سياه كه سوارش ترازويي بدست خود دارد! بيا و ببين:  و چون مهر سوم را گشود، حيوان سوم را شنيدم كه مي گويد5
يك هشت يك گندم به يك دينار و سه هشت يك جو به يك دينار و به روغن و شراب ضرر :  و از ميان چهار حيوان آوازي را شنيدم كه مي گويد6

  .مرسان

 !بيا و ببين:  و چون مهر چهارم را گشود، حيوان چهارم را شنيدم كه مي گويد7
سم او موت است و عالم اموات از عقب او مي آيد؛ و به آن دو اختيار بر يك ربع زمين داده  و ديدم كه اينك اسبي زرد و كسي بر آن سوار شده كه ا8

 .شد تا به شمشير و قحط و موت و با وحوش زمين بكُشند
  و چون مهر پنجم را گشود، در زير مذبح ديدم نفوس آناني را كه براي كالم خدا و شهادتي كه داشتند كشته شده بودند؛9

 اي خداوند قدوس و حق، تا به كي انصاف نمي نمايي و اتنقام خود ما را از ساكنان زمين نمي كشي؟: بلند صدا كرده، مي گفتند كه به آواز 10

 و به هر يكي از ايشان جامه اي سفيد داده شد و به ايشان گفته شد كه اندكي ديگر آرامي نمايند تا عدد همقطاران كه مثل ايشان كشته خواهند شد، 11
 .م شودتما

  و چون مهر ششم را گشود، ديدم كه زلزله اي عظيم واقع شد و آفتاب چون پالس پشمي سياه گرديد و تمام ماه چون خون گشت؛     12

 .    و ستارگان آسمان بر زمين فرو ريختند، مانند درخت انجيري كه از باد سخت به حركت درآمده، ميوه هاي نارس خود را مي افشاند13

 .  ن چون طوماري پيچيده شده، از جا برده شد و هر كوه و جزيره از مكان خود منتقل گشت و آسما14

  .ی کوهها پنهان کردند و پادشاهان زمين و بزرگان و سپه ساالران و دولتمندان و جباران و هر غالم و آزاد خود را در مغاره ها و صخره ها15
 يفتيد و ما را مخفي سازيد از روي تخت نشين و از غضب بره؛ مي گويند  كه بر ما ب و به کوهها و صخره ها16

  زيرا روزِ عظيمِ غضب او رسيده است و كيست كه مي تواند ايستاد؟17
 
7 

 .  و بعد از آن ديدم چهار فرشته، بر چهار گوشة زمين را باز مي دارند تا باد بر زمين و بر دريا و بر هيچ درخت نوزد1

و به آن چهار فرشته اي كه بديشان داده شد كه زمين و دريا را .  از مطلع آفتاب باال مي آيد و مهر خداي زنده را دارد و فرشتة ديگري ديدم كه2
 ضرر رسانند، به آواز بلند ندا كرده،

 .هيچ ضرري به زمين و دريا و درختان مرسانيد  تا بندگان خداي خود را بر پيشاني ايشان مهر زنيم:   مي گويد3
 .  مهر شدگان را شنيدم كه از جميع اسباط بني اسرائيل، صد و چهل و چهار هزار مهر شدند و عدد4

  و از سبط يهودا دوازده هزار مهر شدند؛ و از سبط رؤبِين دوازده هزار؛ و از سبط جاد دوازده هزار؛5

 زده هزار؛  و از سبط اَشير دوازده هزار؛ و از سبط نفتاليم دوازده هزار؛ و از سبط منسي دوا6

  و از سبط شمعون دوازده هزار؛ و از سبط الوي دوازده هزار؛ و از سبط يساكار دوازده هزار؛7

 . از سبط زبولون دوازده هزار؛ و از سبط يوسف دوازده هزار؛ و از سبط بنيامين دوازده هزار مهر شدند8
ز هر امت و قبيله و قوم و زبان در پيش تخت و در حضور بره به جامه هاي  و بعد از اين ديدم كه اينك گروهي عظيم كه هيچ كس نتواند شمرد، ا9

 سفيد آراسته، و شاخه هاي نخل به دست گرفته، ايستاده اند

  .بر تخت نشسته است و بره را استنجات، خداي ما را كه :  و به آواز بلند ندا كرده، مي گويند10
 و در پيش تخت به روي در افتاده، خدا را سجده كردند.  حيوان ايستاده بودند و جميع فرشتگان در گرد تخت و پيران و چار11

 .آمين. بركت و جالل و حكمت و سپاس و اكرام و قوت و توانايي، خداي ما را باد تا ابداآلباد! آمين:  و گفتند12
     اين سفيدپوشان كيانند و از كجا آمده اند؟:  و يكي از پيران متوجه شده، به من گفت13

ايشان كساني مي باشند كه از عذاب سخن بيرون مي آيند و لباس خود را به خون بره شست و شو : مرا گفت! خداوندا تو مي داني:  من او را گفتم14
 .كرده، سفيد نموده اند

 .د را بر ايشان برپا خواهد داشت از اين جهت پيش روي تخت خدايند و شبانه روز در هيكل او وي را خدمت مي كنند و آن تخت نشين، خيمة خو15
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 . و ديگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد و آفتاب و هيچ گرما بر ايشان نخواهد رسيد16
 زيرا بره اي كه در ميان تخت است، شبان ايشان خواهد بود و به چشمه هاي آب حيات، ايشان را راهنمايي خواهد نمود؛ و خدا هر اشكي را از 17

 .ك خواهد كردچشكان ايشان پا
 
8 

 .  و چون مهر هفتم را گشود، خاموشي قريب به نيم ساعت در آسمان واقع شد1

 . و ديدم هفت فرشته را كه در حضور خدا ايستاده اند كه به ايشان هفت كرنا داده شد2
به دعاهاي جميع مقدسين، بر مذبح طال كه پيش تخت  و فرشته اي ديگر آمده، نزد مذبح بايستاد با مجمري طال و بخور بسيار بدو داده شد تا آن را 3

 است بدهد،

 . و دود بخور، از دست فرشته با دعاهاي مقّدسين در حضور خدا باال رفت4
 . پس آن فرشته مجمر را گرفته، از آتش مذبح آن را پر كرد و به سوي زمين انداخت و صداها و رعدها و برقها و زلزله حادث گرديد5
 .ه اي كه هفت كرنا را داشتند خود را مستعد نواختن نمودند و هفت فرشت6
 . و چون اولي بنواخت تگرگ و آتش با خون آميخته شده، واقع گرديد و به سوي زمين ريخته شد و ثلث درختان سوخته و هر گياه سبز سوخته شد7
 ثلث دريا خون گرديد، ريا افكنده شد و و فرشتة دوم بنواخت كه ناگاه مثال كوهي بزرگ، به آتش افروخته شده، به د8

 .  و ثلث مخلوقاتي دريايي كه جان داشتند، بمردند و ثلث كشتيها تباه گرديد9

  . چون چراغي افروخته شده از آسمان فرود آمد و بر ثلث نهر ها و چشمه هاي آب افتاد. ناگاه ستاره اي عظيم.  و چون فرشتة سوم نواخت10
11ل گشت و مردمان بسيار از آبهايي كه تلخ شده بود مردند و اسم ستاره را اَفْسنْتين مبدنْتين مي خوانند؛ و ثلث آبها به اَفْس. 
 . و فرشتة چهارم بنواخت و ثلث آفتاب و ثلث ماه و ثلث ستارگان صدمه رسيد تا ثلث آنها تاريك گرديد و ثلث روز و ثلث شب همچنين  بي نور شد12
واي واي واي بر ساكنان زمين، بسبب صداهاي ديگر كرناي آن سه : م كه در وسط آسمان مي پرد و به آواز بلند مي گويد عقابي را ديدم و شنيد13

 .فرشته اي كه مي بايد بنوازند
 
9 

 . و چون فرشتة پنجم نواخت، ستاره اي را ديدم كه بر زمين افتاده بود و كليد چاه هاويه بدو داده شد1
 .و دودي چون دود تنوري عظيم از چاه باال آمد و آفتاب و هوا از دود چاه تاريك گشت و چاه هاويه را گشاد 2
  و از ميان دود، ملخها به زمين برآمدند و به آنها قوتي چون قوت عقربهاي زمين داده شد3

 .ردماني كه مهر خدا را بر پيشاني خود ندارند و بديشان گفته شد كه ضرر نرسانند نه به گياه زمين و نه به هيچ سبزي و نه به درختي بلكه به آن م4
 . و به آنها داده شد كه ايشان را نكشند بلكه تا مدت پنج ماه معذّب بدارند و اذّيت آنها مثل اذّيت عقرب بود، وقتي كه كسي را نيش زند5
 .داشت، اما موت از ايشان خواهد گريختطلبِ موت خواهند كرد و آن را نخواهند يافت و تمنّاي موت خواهند   و در آن ايام، مردم6
 . و صورت ملخها چون اسبهاي آراسته شده براي جنگ بود و بر سر ايشان مثل تاجهاي شبيه طال، و چهره هاي ايشان شبيه صورت انسان بود7
 . و مويي داشتند چون موي زنان، و دندانهايشان مانند دندانهاي شيران بود8
 .هاي آهنين و صداي بالهاي ايشان، مثل صداي ارابه هاي اسبهاي بسيار كه به جنگ همي تازند و جوشنها داشتند، چون جوشن9
 .  و دمها چون عقربها با نيشها داشتند؛ و در دم آنها قدرت بود كه تا مدت پنج ماه مردم را اذيت نمايند10

11لّوين خوانند و بر خود پادشاهي، داشتند كه ملك الهاويه است كه در عبراني به اَبي است و در يوناني او را اَپدون مسم. 
 .اينك دو واي ديگر بعد از اين مي آيد.  يك واي گذشته است12
  و فرشتة ششم بنواخت كه ناگاه آوازي از ميان چهار شاخ مذبح طاليي كه در حضور خداست شنيدم13

 .ر را كه بر نهر عظيم فرات بسته اند، خالص كنآن فرشته چها:  كه به آن فرشتة ششم كه صاحب كرنا بود مي گويد14
 . پس آن چهار فرشته كه براي ساعت و روز و ماه و سال معين مهيا شده اند تا اينكه ثلث مردم را بكشند، خالصي يافتند15
 . و عدد جنود سواران، دويست هزار هزار بود كه عدد ايشان را شنيدم16
شان را در رؤيا ديدم كه جوشنهاي آتشين و آسمانجوني و كبريتي دارند و سرهاي اسبان چون سر شيران است و  و به اينطور اسبان و سواران اي17

 .از دهانشان آتش و دود و كبريت بيرون مي آيد
 .     از اين سه بال يعني آتش و دود و كبريت كه از دهانشان برمي آيد، ثلث مردم هالك شدند18

 .ن و دم ايشان است، زيرا كه دمهاي آنها چون مارهاست كه شرها دارد و به آنها اذّيت مي كنند زيرا كه قدرت اسبان در دها19
 و ساير مردم كه به اين باليا كشته نگشتند، از اعمال دستهاي خود توبه نكردند تا آنكه عبادت ديوها و بتهاي طال و نقره و برنج و سنگ و چون را 20

  ندارند، ترك كنند؛كه طاقت ديدن و شنيدن و خراميدن

 . و از قتل ها و جادوگريها و زنا و دزديهاي خود توبه نكردند21
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 و ديدم فرشتة زورآور ديگري را كه از آسمان نازل مي شود كه ابري دربر دارد، و قوس قزحي بر سرش و چهره اش مثل آفتاب و پايهايش مثل 1
 .ستونهاي آتش

 د و پاي راست خود را بر دريا و پاي چپ خود را بر زمين نهاد؛  و در دست خود كتابچه اي گشوده دار2

 . و به آواز بلند، چون غرش شير صدا كرد؛ و چون صدا كرد، هفت رعد به صداهاي خود سخن گفتند3
 . كن و آنها را منويسآنچه هفت رعد گفتند مهر: آنگاه آوازي از آسمان شنيدم كه مي گويد.  و چون هفت رعد سخن گفتند، حاضر شدم كه بنويسم4
  و آن فرشته اي كه بر دريا و زمين ايستاده ديدم، دست راست خود را به سوي آسمان بلند كرده،5

 قسم خورد به او كه تا ابداآلباد زنده است كه آسمان و آنچه را كه در زمين است و زمين و آنچه را كه در آن است و دريا و آنچه را كه در آن است 6
 عد از اين زماني نخواهد بود،ب آفريده كه

 . بلكه در ايام صداي فرشتة هفتم، چون كرنا را مي بايد بنوازد، سر خدا به اتمام رسيد، چنانكه بندگان خود انبيا را بشارت داد7
ست فرشته اي كه بر دريا و برو و كتابچة گشاده را از د:  و آن آوازي كه از آسمان شنيده بودم، بار ديگر شنيدم كه مرا خطاب كرده، مي گويد8

 .زمين ايستاده است بگير
بگير و بخور كه اندرونت را تلخ خواهد نمود، لكن در دهانت چون عسل : او مرا گفت.  پس به نزد فرشته رفته، به وي گفتم كه كتابچه را به من بدهد9

 . شيرين خواهد بود

 .ثل عسل شيرين بود، ولي چون خورده بودم، درونم تلخ گرديد پس كتابچه را از دست فرشته گرفته، خوردم كه در دهانم م10
 .  و مرا گفت كه مي بايد تو اقوام و امت ها و زبانها و پادشاهان بسيار را نبوت كني11
 

11 

 .برخيز و قدس خدا و مذبح و آناني را كه در آن عبادت مي كنند پيمايش نما:  و ني اي مثل عصا به من داده شد و مرا گفت1
 . و صحنِ خارجِ قدس را بيرون انداز و آن را مپيما زيرا كه به امت ها داده شده است و شهر مقدس را چهل و دو ماه پايمال خواهند نمود2
 .  و به دو شاهد خود خواهم داد كه پالس دربر كرده، مدت هزار و دويست و شصت روز نبوت نمايند3

 .حضور خداوند زمين ايستاده اند ه در اينانند دو درخت زيتون و دو چراغدان ك4
بخواهد بديشان اذيت رساند، آتشي از دهانشان بدر شده، دشمنان ايشان را فرو مي گيرد؛ و هر كه قصد اذّت ايشان دارد، بدينگونه بايد   و اگر كسي5

 . كشته شود

رت بر آبها دارند كه آنها را به خون تبديل نمايند و جهان را هرگاه   اينها قدرت به بستن آسمان دارند تا در ايام نبوت ايشان باران نبارد و قد6
 .بخواهند، به انواع باليا مبتال سازند

  و چون شهادت خود را به اتمام رسانند، آن وحش كه از هاويه برمي آيد، با ايشان جنگ كرده، غلبه خواهد يافت و ايشان را خواهد كُشت7

هر عظيم كه به معني روحاني، به سدوم و مصر مسمي است، جايي كه خداوند ايشان نيز مصلوب گشت، خواهد  و بدنهاي ايشان در شارع عام ش8
 .  ماند

 . و گروهي از اقوام و قبايل و زبانها و امت ها، بدنهاي ايشان را سه روز و نيم نظاره مي كنند و اجازت نمي دهند كه بدنهاي ايشان را به قبر سپارند9
 .مين بر ايشان خوشي و شادي مي كنند و نزد يكديگر هدايا خواهند فرستاد، از آنرو كه اين دو نبي ساكنان زمين را معذّب ساختند و ساكنان ز10
 . و بعد از سه روز و نيم، روح حيات از خدا بديشان درآمد كه بر پايهاي خود ايستادند و بينندگان ايشان را خوفي عظيم فرو گرفت11
 .پس در ابر، به آسمان باال شدند و دشمنانشان ايشان را ديدند. به اينجا صعود نماييد: ز آسمان شنيدند كه بديشان مي گويد و آوازي بلند ا12
 و در همان ساعت، زلزله اي عظيم حادث گشت كه ده يك شهر منهدم گرديد و هفت هزار نفر از زلزله هالك شدند و باقي ماندگان ترسان گشته، 13

 .تمجيد كردندخداي آسمان را 
 .و اينك وايِ سوم بزودي مي آيد.  وايِ دوم درگذشته است14
سلطنت جهان از آن خداوند ما و مسيح او شد و تا ابداآلباد حكمراني :  و فرشته اي بنواخت كه ناگاه صداهاي بلند در آسمان واقع شد كه مي گفتند15

 . خواهد كرد

 بر تختهاي خود نشسته اند، به روي در افتاده، خدا را سجده كردند و آن بيست و چهار پير كه در حضور خدا 16

 .تو را شكر مي كنيم اي خداوند، خدايِ قادر مطلق كه هستي و بودي، زيرا كه قوت عظيم خود را بدست گرفته، به سلطنت پرداختي:  و گفتند17
ر ايشان داوري شود و تا بندگان خود يعني انبيا و مقدسان و  و امت ها خشمناك شدند و غضب تو ظاهر گرديد و وقت مردگان رسيد تا ب18

 . ترسندگان نام خود را چه كوچك و چه بزرگ اجرت دهي و مفسدان زمين را فاسد گرداني

 .د و قدس خدا در آسمان مفتوح گشت و تابوت عهدنامة او در قدس او ظاهر شد و برقها و صداها و رعدها و زلزله و تگرگ عظيمي حادث ش19
 

12 

 زني كه آفتاب را دربر دارد و ماه زير پايهايش و بر سرش تاجي از دوازده ستاره است،:  و عالمتي عظيم در آسمان ظاهر شد1

 .برمي آورد  و آبستن بوده، از درد زه و عذاب زاييدن فرياد2
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 و ده شاخ بود و بر سرهايش هفت افسر؛ و عالمتي ديگر در آسمان پديد آمد كه اينك اژدهاي بزرگ آتشگون كه او را هفت سر 3

 .و اژدها پيش آن زن كه مي زاييد بايستاد تا چون بزايد فرزند او را ببلعد.  و دمش ثلث ستارگان آسمان را كشيده، آنها را بر زمين ريخت4
 . به نزد خدا و تخت او ربوده شد پس پسر نرنيه اي را زاييد كه همة امت هاي زمين را به عصاي آهنين حكمراني خواهد كرد؛ و فرزندش5
 . و زن به بيابان فرار كرد كه در آنجا مكاني براي وي مهيا شده است تا او را مدت هزار و دويست و شصت روز بپرورند6
 ميكائيل و فرشتگان با اژدها جنگ كردند و اژدها و فرشتگانش جنگ كردند، :  و در آسمان جنگ شد7

 .ايي ديگر در آسمان يافت نشد ولي غلبه نبافتند بلكه ج8
 . و اژدهاي بزرگ انداخته شد و فرشتگان با وي انداخته شدند9
اكنون نجات و قوت و سلطنت خداي ما و قدرت مسيح او ظاهر شد زيرا كه آن مدعيِ برادران ما كه :  و آوازي بلند در آسمان شنيدم كه مي گويد10

 .شبانه روز در حضور خداي ما بر ايشان دعوي مي كند، به زير افكنده شد
 . دند و جان خود را دوست نداشتند و ايشان بوساطت خون بره و كالم شهادت خود بر او غالب آم11

 از اين جهت اي آسمانها و ساكنان آنها شاد باشيد؛ و اي بر زمين و دريا زيرا كه ابليس به نزد شما فرود شده است با خشم عظيم، چون مي داند 12
 .كه زماني قليل دارد

 .يده بود، جفا كرد و چون اژدها ديد كه بر زمين افكنده شد، بر آن زن كه فرزند نرينه را زاي13
 و دو بال عقاب بزرگ به زن داده شد تا به بيابان به مكان خود پرواز كند، جايي كه او را از نظر آن مار، زماني و دو زمان و نصف زمان پرورش 14

 .مي كنند
 .    و مار از دهان خود در عقب زن، آبي چون رود فرو ريخت تا سيل او را فرو گيرد15

 .حمايت كرد و زمين دهان خود را گشاده، آن رود را كه اژدها از دهان خود ريخت فرو برد و زمين زن را 16
 .جنگ كند.  و اژدها بر زن غضب نموده، رفت تا با باقي ماندگان ذريت او كه احكام خدا را حفظ مي كنند و شهادت عيسي را نگاه مي دارند17
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 . شي از باال مي آيد كه ده شاخ و هفت سر دارد و بر شاخهايش ده افسر، و بر سرهايش نامهاي كفر استو ديدم وح . و او بر ريگ دريا ايستاده بود1

و اژدها قوت خويش و تخت خود و قوت عظيمي به وي .  و آن وحش را كه ديدم، مانند پلنگ بود و پايهايش مثل پاي خرس و دهانش مثل دهان شير2
 .داد

 .تا به موت كشته شد و از آن زخم مهلك شفا يافت و تمامي جهان در پي اين وحش در حيرت افتادند و يكي از سرهايش را ديدم كه 3
 و آن اژدها را كه قدرت به وحش داده بود، پرستش كردند و وحش را سجده كرده، گفتند كه كيست مثل وحش و كيست كه به وي مي تواند جنگ 4

 كند؟

 . تكلّم مي كند؛ و قدرتي به او عطا شد كه مدت چهل و دو ماه عمل كند و به وي دهاني داده شد كه به كبر و كفر5
 . پس دهان خود را به كفرهاي بر خدا گشوده تا بر اسم او و خيمة او و سكنة آسمان كفر گويد6
 .و عطا شد و به وي داده شد كه با مقدسين جنگ كند و بر ايشان غلبه يابد؛ و تسلّط بر هر قبيله و قوم و زبان و امت، بد7
 .  و جميع ساكنان جهان، جز آناني كه نامهاي ايشان در دفتر حيات بره اي كه از بناي عالم ذبح شده بود مكتوب است، او را خواهند پرستيد8

 . اگر كسي گوش دارد بشنود9
 .در اينجاست صبر و ايمان مقدسين. دد اگر كسي اسير نمايد به اسيري رود، و اگر كسي به شمشير قتل كند، مي بايد او به شمشير كشته گر10
  و ديدم وحش ديگري را كه از زمين باال مي آيد و دو شاخ مثل شاخهاي بره داشت و مانند اژدها تكلّم مي نمود؛11

مهلك شفا  و با تمام قدرت وحشِ نخست، در حضور وي عمل مي كند و زمين و سكنة آن را بر اين وا مي دارد كه وحش نخست را كه از زخم 12
 .يافت، بپرستند

 . و معجزات عظيمه به عمل   مي آورد تا آتش را نيز از آسمان در حضور مردم به زمين فرود آورد13
و به ساكنان زمين مي گويد كه صورتي را .  و ساكنان زمين را گمراه مي كند، به آن معجزاتي كه به وي داده شد كه آنها را در حضور وحش بنمايد14

 . كه بعد از خوردن زخم شمشير زيست نمود، بسازنداز آن وحش
 و به وي داده شد كه آن صورت وحش را روح بخشد تا كه صورت وحش سخن گويد و چنان كند كه هر كه صورت وحش را پرستش نكند، كشته 15

 .گردد
 . ست راست يا بر پيشانيِ خود نشاني گذارند و همه را از كبير و صغير و دولتمند و فقير و غالم و آزاد بر اين وا مي دارد كه بر د16

 . و اينكه هيچ كس خريد  و فروش نتواند كرد، جز كسي كه نشان يعني اسم يا عدد اسم وحش را داشته باشد17
 .پس هر كه فهم دارد، عدد وحش  را بشمارد، زيرا كه عدد انسان است و عددش ششصد و شصت و شش است.  در اينجا حكمت است18
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و ديدم كه اينك بره بر كوه صيهون ايستاده است و با وي صد و چهل و چهار هزار نفر كه اسم او و اسم پدر او را بر پيشاني خود مرقوم مي  1
 .دارند

بر بطهاي خود را  و آوازي از  آسمان شنيدم، مثل آواز آبهاي بسيار و مانند آواز رعد عظيم؛ و آن آوازي كه شنيدم، مانند آواز بربط نوازان بود كه 2
 .بنوازند

 و در حضور تخت و چهار حيوان و پيران، سرودي جديد مي سرايند و هيچ كس نتوانست آن سرود را بياموزد، جز آن صد و چهل و چهار هزار 3
 .كه از جهان خريده شده بودند

هر كجا مي رود متابعت مي كنند و از ميان مردم خريده شده اند تا  اينانند آناني كه با زنان آلوده نشدند، زيرا كه باكره هستند؛ و آناني كه بره را 4
 .نوبر براي خدا و بره باشند

 . و در دهان ايشان دروغي يافت نشد،  زيرا كه بي عيب هستند5
 و قبيله و زبان و قوم بشارت  و فرشته اي ديگر را ديدم كه در وسط آسمان پرواز مي كند و انجيل جاوداني را دارد تا   ساكنان زمين را از هر امت6

 دهد،

پس او را كه در آسمان و زمين و دريا و چشمه . از خدا بترسيد و او را تمجيد نماييد، زيرا كه زمان  داوريِ او رسيده است:  به آواز بلند مي گويد7
 . پرستش كنيد. هاي آب را آفريد

ه اگر كسي وحش و صورت او را پرستش كند و نشان او را بر پيشاني يا دست خود  و فرشتة سوم از عقب اين دو آمده، به آواز بلند مي گويد ك8
 پذيرد،

 او نيز از خمرِ غضبِ خدا كه در پيالة خشم وي بيغشّ آميخته شده است، خواهد نوشيد، و در نزد فرشتگان مقدس و در حضور بره، به آتش و 10
 كبريت، معذّب خواهد   شد،

پس آناني كه وحش و صورت او را پرستش مي كنند و هر كه نشان اسم او را پذيرد، شبانه روز آرامي . مي رود  ابدآلباد باال و دود عذابِ ايشان تا11
 .ندارند

 . در اينجا است صبرِ مقدسين كه احكام خدا و ايمان عيسي را حفظ مي نمايند12
بلي ، تا از زحمات خود : روح مي گويد. الند مردگاني كه در خداوند مي ميرندبنويس كه از اكنون خوشح:  و آوازي را از آسمان شنيدم كه مي گويد13

  .آرامي يابند و اعمال ايشان از عقب ايشان مي رسد

 . و ديدم كه اينك ابري سفيد پديد آمد و بر ابر، كسي مثل پسر انسان نشسته كه تاجي از طال دارد و در دستش داسي تيز است14
قدس بيرون آمده، به آواز بلند آن ابرنشين را ندا مي كند كه داس خود را پيش بياور و درو كن، زيرا هنگام حصاد رسيده و  و فرشته اي ديگر از 15

 .حاصل زمين خشك شده است
 . و ابرنشين داس خود را بر زمين آورد و زمين درويده شد16
 .     ي تيز داشت و فرشته اي ديگر از قدسي كه در آسمان است، بيرون آمد و او نيز داس17

داس تيز خود را پيش آور و :  و فرشته اي ديگر كه بر آتش مسلّط است، از مذبح بيرون شده، به آواز بلند ندا در داده،  صاحب داسِ تيز را گفت18
 .خوشه هاي موِ زمين را بچين، زيرا انگورهايش رسيده است

زمين را چيده، آن را در چرخشت را بيرون شهر به پا بيفشردند وخون از چرخشت تا به  پس آن   فرشته داسِ خود را بر زمين آورد و موهاي 19
 .دهن اسبان به مسافت هزار و ششصد تير پرتاب جاري شد
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ه انجام  و عالمت ديگرِ عظيم و عجيبي در آسمان ديدم، يعني هفت فرشته اي كه هفت باليي دارند كه آخرين هستند، زيرا كه به آنها غضبِ الهي ب1
 .رسيده است

مي يابند، بر درياي شيشه ايستاده و بر   و ديدم مثال دريايي از شيشة مخلوط به آتش و كساني را كه بر وحش و صورت او و عدد اسمِ او را غلبه2
 بطهاي خدا را بدست گرفته،

عدل و حق است راههاي !  تو اي خداوند خداي قادر مطلقعظيم و عجيب است اعمال:  سرود موسي بندة خدا و سرود بره را مي خوانند و مي گويند3
 ! تو اي پادشاه امت ها

 كيست كه از تو نترسد، خداوندا و كيست كه نام تو را تمجيد ننمايد؟ زيرا كه تو تنها قدوس هستي و جميع امت ها آمده، در حضور تو پرستش 4
  !خواهند كرد، زيرا كه احكام تو ظاهر گرديده است

 عد از اين ديدم كه قدسِ خيمة شهادت در آسمان گشوده شد، و ب5

 .  آمدند  و هفت فرشته اي كه هفت بال داشتند، كتاني پاك و روشن دربر كرده  كمر ايشان به كمربند زرين بسته، بيرون6

 . زنده است و يكي از آن چهار حيوان، به آن هفت فرشته، هفت پيالة زرين داد، پر از غضب خدا كه تا ابدآلباد7
 . و قدس از جالل خدا و قوت او پر دود گرديد8
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 . و تا هفت بالي آن فرشته به انجام نرسيد، هيچ كس نتوانست به قدس درآيد9
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 . و آوازي بلند شنيدم كه از ميان قدس به آن هفت فرشته مي گويد كه برويد، هفت پيالة غضبِ خدا را بر زمين بريزيد1
 .له خود را بر زمين ريخت و دمل زشت و بد بر مردماني كه نشان وحش دارند و صورت او را مي پرستيدند، بيرون آمد و اولي رفته، پيا2
 . و دومين پيالة خود را به دريا ريخت كه آن به خون مثل خون مرده مبدل گشت و هر نفسِ زنده از چيزهايي كه در دريا بود بمرد3
 . و چشمه هاي آب ريخت و خون شد و سومين پيالة خود را در نهرها4
 عادلي تو هستي و بودي، اي قدوس زيرا كه چنين حكم كردي،:  و فرشتة آبها را شنيدم كه مي گويد5

 . چونكه خون مقدسين و انبيا را ريختند و بديشان خون دادي كه بنوشند زيرا كه مستحقّند6
 .طلق، داوريهاي تو حق و عدل استاي خداوند، اي خداي قادر م:  و شنيدم كه مذبح مي گويد7
 . و چهارمين پيالة خود را بر آفتاب ريخت؛ و به آن داده شد كه مردم را به آتش بسوزاند8
 . و مردم به حرارت شديد سوخته شدند و به اسم آن خدا كه اين باليا قدرت دارد، كفر گفتند و توبه نكردند تا او را تمجيد نمايند9
 د را بر تخت وحش ريخت و مملكت او تاريك گشت و زبانهاي خود را از درد مي گزيدند،  و پنجمين پيالة خو10

 . و به خداي آسمان به سبب دردها و دملّهاي خود كفر مي گفتند و از اعمال خود توبه نكردند11
 .اب مي آيند، مهيا شود و ششمين پيالة خود را بر نهرِ عظيم فرات ريخت و آبش خشكيد تا راه پادشاهاني كه از مشرقِ آفت12
 . و ديدم كه از دهان اژدها و از دهان وحش و از دهان نبي كاذب، سه روح خبيث چون وزغها بيرون مي آيند13
 زيرا كه آنها ارواح ديوها هستند كه معجزات ظاهر مي سازند و بر پادشاهان تمام ربع مسكون خروج مي كنند تا ايشان را براي جنگ آن روز عظيم 14
 .داي قادر مطلق فرهم آورندخ
 . خوشابحال كسي كه بيدار شده، رخت خود را نگاه دارد، مبادا عريان راه رود و رسوايي او را ببينند!  اينك چون دزد مي آيم15

 . و ايشان را به موضعي كه آن را در عبراني حارمجِدون مي خوانند، فراهم آوردند16
 !يخت و آوازي بلند از ميان قدسِ آسمان از تخت بدر آمده، گفت كه تمام شد و هفتمين پيالة خود را بر هوا ر17
 . و برقها و صداها و رعدها حادث گرديد و زلزله اي عظيم شد آن چنانكه از حين آفرينش انسان بر زمين زلزله اي به اين شدت و عظمت نشده بود18
اب شد و بابل بزرگ در حضور خدا بياد آمد تا پيالة خَمر غضب آلود خشمِ خود را بدو  و شهرِ بزرگ به سه قسم منقسم گشت و بلدان امت ها خر19

 .دهد
  و هر جزيره گريخت و كوهها ناياب گشت،20

 و تگرگ بزرگ كه گويا به وزن يك من بود، از آسمان بر مردم باريد و مردم به سبب صدمة تگرگ، خدا را كفر گفتند زيرا كه صدمه اش بي نهايت 21
 .خت بودس
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بيا تا قضاي آن فاحشة بزرگ را كه بر آبهاي بسيار نشسته است به تو نشان :  و يكي از آن هفت پياله را داشتند، آمد و به من خطاب كرده، گفت1
 دهم،

 . كه پادشاهان جهان با او زنا كردند و ساكنان زمين، از خَمر زناي او مست شدند2
 .  زني را ديدم بر وحش قرمزي سوار شده كه از نامهاي كفر پر بود و هفت سر و ده شاخ داشت پس مرا در روح به بيابان برد و 3

 و آن زن، به ارغواني و قرمز ملبس بود و به طال و جواهر و مرواريد مزين و پياله اي زرين به دست خود پر از خباثت و نجاسات زناي خود 4
 .داشت

 .سر و بابل عظيم و مادر فواحش و خبائث دنيا:  و بر پيشاني اش اين اسم مرقوم بود5
 . و آن زن را ديدم، مست از خون مقدسين و از خون شهداي عيسي و از ديدن او بي نهايت تعجب نمودم6
 . چرا متعجب شدي؟ من سر زن و آن وحش را كه هفت سر و ده شاخ دارد كه حامل اوست، به تو بيان مي نمايم:  و فرشته مرا گفت7

 آن وحش كه ديدي، بود و نيست و از هاويه خواهد برآمد و به هالكت خواهد رفت؛ و ساكنان زمين، جز آناني كه نامهاي ايشان از بناي عالم در 8
 .دفتر حيات مرقوم است، در حيرت افتاد از ديدن آن وحش كه بود و نيست و ظاهر خواهد شد

 وه مي باشد كه زن بر آنها نشسته است؛اين هفت سر، هفت ك.  اينجاست ذهني كه حكمت دارد9

 . و هفت پادشاه هستند كه پنج افتاده اند و يكي هست و ديگري هنوز نيامده است و چون آيد مي بايد اندكي بماند10
 . و آن وحش كه بود و نيست، هشتمين است و از آن هفت است و به هالكت مي رود11
 . هنوز سلطنت نيافته اند بلكه يك ساعت با وحش چون پادشاهان قدرت مي يابند و آن ده شاخ كه ديدي، ده پادشاه هستند كه12
 . اينها يك رأي دارند و قوت و قدرت خود را به وحش مي دهند13

989



ا وي هستند كه  ايشان با بره جنگ خواهند نمود و بره بر ايشان غالب خواهد آمد، زيرا كه او رب االرباب و پادشاه پادشاهان است و آناني نيز كه ب14
 .خوانده شده و برگزيده و امينند

 .آبهايي كه ديدي، آنجايي كه فاحشه نشسته است، قومها و جماعتها و امت ها و زبانها مي باشد:  و مرا مي گويد15
ا خواهند خورد و او را به  و اما ده شاخ كه ديدي و وحش، اينها فاحشه را دشمن خواهند داشت و او را بينوا و عريان خواهند نمود و گوشتش ر16

 آتش سوزانيد،

 . زيرا خدا در دل ايشان نهاده است كه ارادة او را بجا آرند و يك رأي شده، سلطنت خود را به وحش بدهند تا كالم خدا تمام شود17
 . و زني كه ديدي، آن شهر عظيم است كه بر پادشاهان جهان سلطنت مي كند18
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 .ديگر از آسمان نازل شد كه قدرت عظيم داشت و زمين به جالل او منور شد بعد از آن ديدم فرشته اي 1
و او مسكن ديوها و مالذ هر روح خبيث و مالذ هر مرغ ناپاك و مكروه گرديده ! منهدم شد، منهدم شد بابلِ عظيم:  و به آواز زورآور ندا كرده، گفت2

 !است
وشيده اند و پادشاهان جهان با وي زنا كرده اند و تجار جهان از كثرت عياشي او دولتمند گرديده  زيرا كه از خَمر غضب آلود زناي او همة امت ها ن3

 !اند
 .اي قوم من از ميان او بيرون آييد، مبادا در گناهانش شريك شده، از بالهايش بهره مند شويد:  و صدايي ديگر از آسمان شنيدم كه مي گفت4
 .دا ظلمهايش را به ياد آورده است زيرا گناهانش تا به فلك رسيده و خ5
 . بدو رد كنيد آنچه را كه او داده است و بحسب كارهايش دو چندان بدو جزا دهيد و در پياله اي كه او آميخته است، او را دوچندان بياميزيد6
به مقام ملكه نشسته ام و بيوه :  دل خود مي گويد به اندازه اي كه خويشتن را تمجيد كرد و عياشي نمود، به آنقدر عذاب و ماتم بدو دهيد، زيرا كه در7

 .نيستم و ماتم هرگز نخواهم ديد
 لهذا بالياي او از مرگ و ماتم و قحط در يك روز خواهد آمد و به آتش سوخته خواهد شد، زيرا كه زورآور است، خداوند خدايي كه بر او داوري 8

 .مي كند
  نمودند، چون دود سوختنِ او را ببينند، گريه و ماتم خواهند كرد، آنگاه پادشاهان دنيا كه با او زنا و عياشي9

 !اي شهر عظيم، اي بابل، بلدة زورآور زيرا كه در يكي ساعت عقوبت تو آمد. واي واي:  و از خوف عذابش دور ايستاده، خواهند گفت10
11ار جهان براي او گريه و ماتم خواهند نمود، زيرا كه از اين پس بضاعتايشان را كسي نمي خرد و تج . 
 بضاعت طال و نقره و جواهر و مرواريد و كتان نازك و ارغواني و ابريشم و قرمز و عود قُماري و هر ظرف عاج و ظروف چون و گرانبها و مس و 12

 آهن و مرمر،

  و گله ها و اسبان و ارابه ها و اجساد و نفوس و دارچيني و حماما و خوشبوي ها و مر و كندر و شراب و روغن و آرد ميده و گندم و رمه ها13
  .مردم

 .  تو از تو گُم شد و هر چيز فربه و روشن از تو نابود گرديد و ديگر آنها را نخواهي يافت و حاصل شهوت14

  و تاجران اين چيزها كه از وي دولتمند شده اند، از ترسِ عذابش دور ايستاده، گريان و ماتم كنان15

 واي واي اي شهر عظيم كه به كتان و ارغواني و قرمز ملبس مي بودي و به طال و جواهر و مرواريد مزين،  زيرا در يك ساعت اينقدر : خواهند گفت16
 .دولت عظيم خراب شد

  و هر ناخدا و كلّ جماعتي كه بر كشتيها مي باشند و ملّاحان و هر كه شغل دريا مي كند دور ايستاده،17

 !كدام شهر است مثل اين شهرِ بزرگ: ن را ديدند، فرياد كنان گفتند چون دود سوختن آ18
واي، واي بر آن شهر عظيم كه از آن هر كه در دريا صاحب كشتي بود، از :  و خاك بر سر خود ريخته، گريان و ماتم كنان فرياد برآورده، مي گفتند19

 .نفايس او دولتمند گرديد كه در يك ساعت ويران گشت
 .مان و مقدسان و رسوالن و انبيا شادي كنيد زيرا خدا انتقام شما را از او كشيده استپس اي آس (20
چنين به يك صدمه، شهر بابل بزرگ منهدم خواهد گرديد و :  و يكي فرشتة زورآور سنگي چون سنگ آسياي بزرگ گرفته، به دريا انداخت و گفت21

 .ديگر هرگز يافت نخواهد شد
غنّيان و ني زنان و كرنوازان بعد از اين در تو شنيده نخواهد شد و هيچ صنعتگر از هر صناعتي در تو ديگر پيدا نخواهد  و صورت بربط زنان و م22

 شد و باز صداي آسيا در تو شنيده نخواهد گرديد،

و اكابر جهان بودند و از جادوگري تو  و نور چراغ در تو ديگر نخواهد تابيد و آواز عروس و داماد باز در تو شنيده نخواهد گشت زيرا كه تجار ت23
 .گمراه شدند جميع امت ها

 .  و در آن، خون انبيا و مقدسين و تمامِ مقتوالن روي زمين يافت شد24
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 ، نجات و جالل و اكرام و قوت از آن خداي ما است! هللوياه:  و بعد از آن شنيدم چون آوازي بلند از گروهي كثير در آسمان كه مي گفتند1

 زيرا كه احكام او راست و عدل است، چونكه داوري نمود بر فاحشة بزرگ كه جهان را به زناي خود فاسد مي گردانيد و انتقام خون بندگان خود را 2
 .از دست او كشيد

 !هللوياه، و دودش تا ابداآلباد باال مي رود:  و بار ديگر گفتند3
 ! آمين، هللوياه: در افتاده، خدايي را كه بر تخت نشسته است سجده نمودند و گفتند و آن بيست و چهار پير و چهار حيوان به روي 4

 !حمد نماييد خداي ما را اي تمامي بندگان او و ترسندگان او چه كبير و چه صغير:  و آوازي از تخت بيرون آمده، گفت5
هللوياه، زيرا خداوند خداي ما قادر مطلق، : شديد كه مي گفتند و شنيدم چون آواز جمعي كثير و چون آواز آبهاي فراوان و چون آواز رعدهاي 6

 ! سلطنت گرفته است

 .  شادي و وجد نماييم و او را تمجيد كنيم زيرا كه نكاح بره رسيده است و عروس او خود را حاضر ساخته است7

 .اي مقدسين است و به او داده شد كه به كتان پاك و روشن خود را بپوشاند، زيرا كه آن كتان عدالته8
 .و نيز مرا گفت كه اين است كالم راست خدا. خوشابحال آناني كه به بزم نكاح بره دعوت شده اند: بنويس: ( و مرا گفت9
خدا . رندزنهار چنين نكني زيرا كه من با تو همخدمت هستم و با برادرانت كه شهادت عيسي را دا: او به من گفت.  و نزد پايهايش افتادم تا سجده كنم10

 .را سجده كن زيرا كه شهادت عيسي روح نبوت دارد
  و ديدم آسمان گشوده و ناگاه اسبي سفيد كه سوارش امين و حق نام دارد و به عدل داوري و جنگ مي نمايد،11

 . و چشمانش چون شعلة آتش و بر سرش افسرهاي بسيار و اسمي مرقوم دارد كه جز خودش هيچ كس آن را نمي داند12
 . و جامه اي خون آلود دربر دارد و نام او را كلمة خدا مي خوانند13
 . و لشگرهايي كه در آسمانند، بر اسبهاي سفيد و به كتان سفيد و پاك ملبس از عقب او مي آمدند14
مود؛ و او جرخُشت خَمر غضب و  و از دهانش شمشيري تيز بيرون مي آيد تا به آن امت ها را بزند و آنها را به عصاي آهنين حكمراني خواهد ن15

 . خشم خداي قادر مطلق را زير پايهاي خود مي افشرد

 . و بر لباس و ران او نامي مرقوم است يعني پادشاه پادشاهان و رب االرباب16
بياييد و بجهت ضيافت : مي گويد و ديدم فرشته اي را در آفتاب ايستاده كه به آواز بلند تمامي مرغان را كه در آسمان پرواز مي كنند، ندا كرده، 17

 .عظيمِ خدا فراهم شويد
 تا بخوريد گوشت پادشاهان و گوشت سپه ساالران و گوشت جباران و گوشت اسبها و سواران آنها و گوشت همگان را، چه آزاد و غالم، چه 18

 . صغير و چه كبير

 .ند تا با اسب سوار و لشكر او جنگ كنند و ديدم وحش و پادشاهان زمين و لشكرهاي ايشان را كه جمع شده بود19
.  و وحش گرفتار شد و نبيِ كاذب با وي كه پيش او معجزات ظاهر مي كرد تا به آنها آناني را كه نشان وحش را دارند و صورت او را مي پرستيدند20

 .اين هر دو، زنده به درياچة آتش افروخته شدة به كبريت انداخته شدند. گمراه كند
 .يان به شمشيري كه از دهان اسب سوار بيرون مي آمد كشته شدند و تمامي مرغان از گوشت ايشان سير گرديدند و با ق21
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 . و ديدم فرشته اي را كه از آسمان نازل مي شود و كليد هاويه را دارد و زنجيري بزرگ بر دست وي است1
 . كرده، او را تا مدت هزار سال در بند نهاد و اژدها يعني مار قديم را كه ابليس و شيطان مي باشد، گرفتار2
 و او را هاويه انداخت و در را او بسته، مهر كرد تا امت ها را ديگر گمراه نكند تا مدت هزار سال به انجام رسد؛ و بعد از آن مي بايد اندكي خالصي 3

 .يابد
س آناني را كه بجهت شهادت عيسي و كالم خدا سر بريده شدند و آناني را  و تختها ديدم و بر آنها نشستند و به ايشان حكومت داده شد و ديدم نفو4

 .كه وحش و صورتش را پرستش نكردند و نشان او را بر پيشاني و دست خود نپذيرفتند كه زنده شدند و با مسيح هزار سال سلطنت كردند
 . لاين است قيامت او.  و ساير مردگان زنده نشدند تا  هزار سال به اتمام رسيد5

بر اينها موت ثاني تسلّط ندارد بلكه كاهنان خدا و مسيح خواهند بود و هزار سال با او .  خوشحال و مقدس است كسي كه از قيامت اول قسمتي دارد6
 .سلطنت خواهند كرد

  و چون هزار سال به انجام رسد، شيطان از زندان خود خالصي خواهد يافت7

ر چهار زواية جهانند، يعني جوج و ماجوج را گمراه كند و ايشان را بجهت جنگ فراهم آورد كه عدد ايشان چون  تا بيرون رود و امت هايي را كه د8
 .ريگ درياست

 .پس آتش از جانب خدا از آسمان فروريخته، ايشان را بلعيد.  و بر عرصة جهان برآمده، لشكرگاه مقدسين و شهر محبوب را محاصره كردند9
ا گمراه مي كند، به درياچة آتش و كبريت انداخته شد، جايي كه وحش و نبي كاذب هستند؛ و ايشان تا ابداآلباد شبانه روز عذاب  و ابليس كه ايشان ر10

 .خواهند كشيد
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 . و ديدم تختي بزرگ سفيد و كسي را بر آن نشسته كه از روي وي آسمان و زمين گريخت و براي آنها جايي يافت نشد11
پي دفتري ديگر گشوده شد كه دفتر حيات است و بر مردگان .  بزرگ ديدم كه پيش تخت ايستاده بودند؛ و دفترها را گشودند و مردگان را خُرد و12

 .   داوري شد، بحسب اعمال ايشان از آنچه در دفترها مكتوب است

 .دند باز دادند؛ و هر يكي بحسب اعمالش حكم يافت و دريا مردگاني را كه در آن بودند باز داد؛ و موت و عالم اموات مردگاني را كه در آنها بو13
 .   اين است موت ثاني، يعني درياچة آتش.  و موت و عالم اموات به درياچة آتش انداخته شد14

 . و هر كه در دفتر حيات مكتوب يافت نشد، به درياچة آتش افكنده گرديد15
 

21 

 .و زمين اول درگذشت و دريا ديگر نمي باشد و ديدم آسماني جديد و زميني جديد، چونكه آسمان اول 1
 . و شهر مقدس اورشليم جديد را ديدم كه از جانب خدا از آسمان نازل مي شود، حاضر شده چون عروسي كه براي شوهر خود آراسته است2
 . ايشان قوم هاي او خواهند بوداينك خيمة خدا با آدميان است و با ايشان ساكن خواهد بود و:  و آوازي بلند از آسمان شنيدم كه مي گفت3
و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد ديگر رو نخواهد نمود زيرا كه چيزهاي اول .  و خدا هر اشكي را از چشمان ايشان پاك خواهد كرد4

 .درگذشت
 .ين و راست استبنويس، زيرا كه اين كالم ام: و گفت. الحال همه چيز را نو مي سازم:  و آن تخت نشين گفت5
 .من به هر كه تشنه باشد، از چشمة آب حيات، مفت خواهم داد. من الف و يا و ابتدا و انتها هستم! تمام شد:  باز مرا گفت6
 . و هر كه غالب آيد، وارث همه چيز خواهد شد، و او را خدا خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود7
قاتالن و زانيان و جادوگران و بت پرستان و جميع دروغگويان، نصيب ايشان در درياچة افروخته شدة به  لكن ترسندگان و بي ايمانان و خبيثان و 8

 .اين است موت ثاني. آتش و كبريت خواهد بود
ا به تو نشان بيا تا عروس منكوحة بره ر:  و يكي از آن هفت فرشته كه هفت پيالة پر از هفت بالي آخرين را دارند، آمد و مرا مخاطب ساخته، گفت9

 .دهم
  آنگاه مرا در روح، به كوهي بزرگ بلند برد و شهر مقدس اورشليم را به من نمود كه از آسمان از جانب خدا نازل مي شود،10

 . و جالل خدا را دارد و نورش مانند جواهر گرانبها، چون يشم بلورين11
 دروازه ها دوازده فرشته و اسم ها بر ايشان مرقوم است كه نامهاي دوازده سبط بني  و ديواري بزرگ و بلند دارد و دوازده دروازه دارد و بر سر12

 .اسرائيل باشد
 . از مشرق سه دروازه و از شمال سه دروازه و از جنوب سه دروازه و از مغرب سه دروازه13
 . و ديوار شهر دوازده اساس دارد و بر آنها دوازده اسم دوازده رسول بره است14
 .كس كه با من تكلّم مي كرد، ني طال داشت تا شهر و دروازه هايش و ديوارش را بپيمايد و آن 15
 و شهر مربع است كه طول و عرضش مساوي است و شهر را به آن ني پيموده، دوازده هزار تير پرتاب يافت و طول و عرض و بلندي اش برابر 16

 .است
 .فق ذراع انسان، يعني فرشته و ديوارش را صد و چهل و چهار ذراع پيمود، موا17
 . و بناي ديوار آن از يشم بود و شهر از زر خالص چون شيشة مصفّي بود18
  و بنياد ديوارِ شهر به هر نوع جواهر گرانبها مزين بود كه بنياد اول، يشم و دوم، ياقوت كبود و سوم، عقيق سفيد و چهارم، زمرد 19

فتم، زبرجد و هشتم، زمرد سلقي و نهم، طاپاز و دهم، عقيق اَخضر و يازدهم، آسمانجوني و دوازدهم،  و پنجم ، جزع عقيقي و ششم، عتيق و ه20
 .ياقوت بود

 . و دوازده دروازه، دوازده مرواريد بود، هر دروازه از يك مرواريد و شارعِ عامِّ شهر، از زر خالص چون شيشه شفّاف21
 .قادر مطلق و بره قدس آن است و در آن هيچ قدس نديدم زيرا خداوند خداي 22
 . و شهر احتياج ندارد كه آفتاب يا ماه آن را روشنايي دهد زيرا كه جالل خدا آن را منور مي سازد و چراغش بره است23
 . و امت ها در نورش سالك خواهند بود و پادشاهان جهان، جالل و اكرام خود را به آن خواهند درآورد24
 . وز بسته نخواهد بود زيرا كه شب در آنجا نخواهد بود و دروازه هايش در ر25

 .  و جالل و عزّت امت ها را به آن داخل خواهند ساخت26

 . و چيزي ناپاك يا كسي كه مرتكب عمل زشت يا دروغ شود، هرگز داخل آن نخواهد شد، مگر آناني كه در دفتر حيات بره مكتوبند27
 

22 

 .داد كه درخشنده بود، مانند بلور و از تخت خدا و بره جاري مي شود و نهري از آب حيات به من نشان 1
 و در وسط شارعِ عامِّ آن و بر هر دو كنارة نهر، درخت حيات را كه دوازده ميوه مي آورد يعني هر ماه ميوة خود را  مي دهد؛ و برگهاي آن درخت 2

 .براي شفاي امت ها مي باشد
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 .تخت خدا و بره در آن خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نمود و ديگر هيچ لعنت نخواهد بود و 3
 . و چهرة او را خواهند ديد و اسم وي بر پيشانيِ ايشان خواهد بود4
 . د كرد و ديگر شب نخواهد بود و احتياج به چراغ و نور آفتاب ندارند، زيرا خداوند خدا بر ايشان روشنايي مي بخشد و تا ابداآلباد سلطنت خواهن5

اين كالم امين و راست است و خداوند خداي ارواح انبيا، فرشتة خود را فرستاد تا به بندگان خود آنچه را كه زود مي يابد واقع شود، :  و مرا گفت6
 .نشان دهد

 .خوشابحال كسي كه كالم نبوت اين كتاب را نگاه دارد.  و اينك به زودي مي آيم7
 .نيدم و ديدم و چون شنيدم و ديدم، افتادم تا پيش پايهاي آن فرشته اي كه اين امور را به من نشان داد سجده كنم و من يوحنّا، اين امور را ش8
 .خدا را سجده كن. زنهار نكني، زيرا كه همخدمت تو هستم و با انبيا يعني برادرانت و با آناني كه كالم اين كتاب را نگاه دارند:  او مرا گفت9
 .     نبوت اين كتاب را مهر كن زيرا كه وقت نزديك استكالم:  و مرا گفت10

 . هر كه ظالم است، باز ظلم كند و هر كه خبيث است، باز خبيث بماند و هر كه عادل است، باز عدالت كند و هر كه مقدس است، باز مقدس بشود11
 .  دهم و اينك بزودي مي آيم و اجرت من با من است تا هر كسي را بحسب اعمالش جزا12

 .  من الف و ياء و ابتدا و انتها و اول و آخر هستم13

  خوشابحال آناني كه رختهاي خود را مي شويند تا بر درخت حيات اقتدار يابند و به دروازه هاي شهر درآيند،14

 .، بيرون مي باشند زيرا كه سگان و جادوگران و زانيان و قاتالن و بت پرستان و هر كه دروغ را دوست دارد و بعمل مي آورد15
  .من ريشه و نسل داود و ستارة درخشندة صبح هستم.  من عيسي فرشتة خود را فرستادم تا شما را در كليساها بدين امور شهادت دهم16

 .قيمت بگيردو هر كه تشنه باشد، بيابد و هر كه خواهش دارد، از آب حيات بي ! بيا :و هر كه مي شنود بگويد !بيا:  و روح و عروس مي گويند17
 زيرا هر كس را كه كالم نبوت اين كتاب را بشنود، شهادت مي دهم كه اگر كسي بر آنها بيفزايد، خدا بالياي مكتوب در اين كتاب را بر وي خواهد 18

 .افزود
 كه در اين كتاب نوشته است،  و هر گاه كسي از كالم اين نبوت چيزي كم كند، خدا نصيب او را از درخت حيات و از شهر مقدس و از چيزهايي19

 .منقطع خواهد كرد
 !بيا، اي خداوند عيسي. آمين !بلي، به زودي مي آيم:  او كه بر اي امور شاهد است، مي گويد20
 .آمين.  فيض خداوند ما عيسي مسيح با همه شما باد21
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